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Açores 5 maravilhas

Santander Totta ganha prémio 
de Melhor Banco em portugal
A revista Euromoney elegeu o Banco 

Santander Totta como o “Melhor 
Banco a actuar em Portugal”, enquanto 

o Credit Suisse foi considerado o “Me-
lhor Banco do Mundo”. O resultado 

líquido de 523 milhões de euros, um 
‘core capital’ de 9,2%, um ‘return on 
equity’ de 20,8% e uma taxa de morosi-

dade de 1,3% foram alguns dos factores 
que levaram a revista internacional de 

finanças bancárias e de mercados de ca-
pital a dar este prémio ao banco liderado 
por Nuno Amado, já que os indicadores 
analisados eram a rentabilidade, a soli-
dez, o crescimento e a eficiência do ban-
co. Os “Euromoney Awards Excellence” 
foram entregues em Londres, local onde 
o Credit Suisse foi galardoado como o 
“Melhor Banco do Mundo” graças à 
bem sucedida execução da nova estraté-
gia e aos altos retornos com um modelo 
de baixo risco. Já o prémio de “Ban-
queiro do Ano” foi entregue ao CEO do 
Citigroup, Vikram Pandit, por ser “um 
homem que estava condenado a falhar” 
mas que “tem feito um óptimo traba-
lho na transformação do Citigroup”, 
de acordo com um artigo publicado na 
“Euromoney”. 

a felicidade
A felicidade é um bem-estar com-

pleto, que pode apresentar-se num 
breve intervalo de tempo, recaindo 
desse modo na esfera das emoções, ou 
mantendo-se simplesmente ao longo 
do tempo. Vive-se a felicidade desde 
os primeiros anos de vida.
Uma vez que chega, quando menos a 

esperamos, e não é possível chamá-la 
de novo através de operações intelec-
tuais ou voluntárias, é-lhe reconhe-
cida uma conotação de magia ou um 
dom do destino. E todos nos sentimos 
bem... E sabemos que é preciso colhê-
la enquanto ela está presente: a felici-
dade, na verdade, compõe-se de tantas 
variáveis, e basta que uma delas mude 
de fisionomia ou se afaste no tempo 
para que o nosso bem-estar se descom-
ponha.
Embora sempre se tenha considera-

do a felicidade como um sentimento 
efémero e circunstancial, em todos os 
tempos e culturas foram elaboradas es-
tratégias apropriadas, e projectadas as 
condições adequadas para a obter. To-
davia, a própria ideia de felicidade so-
freu variações significativas nas várias 
épocas e em países diferentes, uma vez 
que não se é feliz se não se vivem ple-
namente os valores dominantes da pró-
pria cultura. Na nossa cultura actual, 
por exemplo, não se consegue definir 
como feliz uma pessoa que seja alheia 
à posse de bens materiais e dinheiro, 
ou à possibilidade de exercer algum 
poder. Por outro lado, reconhece-se, 
que dinheiro, sucesso e poder não bas-
tam para garantir a felicidade, e é muito 
provável que seja mais feliz aquele que 
é capaz de suportar a sua ausência sem 
desesperar por isso. Sábio é portanto 
aquele, que tira prazer daquilo que pos-
sui, e não sofre por aquilo que não tem, 
antes pelo contrário, quando o possui 
está em condições de poder desprezar o 
que os outros desejam e a que não se-
riam capazes de renunciar se o possu-
íssem. 
Segundo Freud, a felicidade resulta da 

satisfação das impulsões individuais. 
No seu processo de socialização e civi-
lização, o homem teve de renunciar às 
satisfações individuais imediatas para 

Continuação na página 2

Ver página 3

Diogo Cavaleiro
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Decorreu em Montreal, de 13 a 25 de Julho de 
2010, a vigésima quarta edição do Festival In-

ternational Nuit d’Afrique, que faz a promoção de 
artistas locais e internacionais, vindos da África, das 
Antilhas e da América do Sul. O festival foi um su-
cesso, com um aumento de 30% dos espectadores, 53 
espectáculos, dos quais 26 em sala e 27 ao exterior. 
No quadro do festival actuaram nomes famosos entre 
os quais o grande Olivier Mtukudzi e o grupo mítico 
Kassav. Outras partes muito apreciadas do festival 
foram os programas educativos sobre a significação 
das máscaras africanas.

O jornal A Voz de Portugal assistiu no dia 20 de Ju-
lho ao espectáculo de Mallu Magalhães, com Rom-
mel Ribeiro em primeira parte, cuja entrevista foi 
publicada na edição anterior deste Jornal.

Mallu Magalhães nasceu em São Paulo, Brasil. Ela 
ainda não tem 18 anos e já tem um C.V. muito im-
pressionante :

-Dois discos gravados, domina vários instrumentos 
entre os quais violão, ukulele, gaita, banjo, escaleta e 
piano.  Ela foi nomeada como artista do ano do Brasil 
em 2008 com apenas 15 anos pela MTV Video Music 
Brasil e foi aclamada por publicações como a Rolling 
Stone pela sua precocidade artística. As suas maio-
res influências são The Beatles, Belle and Sebastian, 
Bob Dylan, Johnny Cash, e incluem o rock clássico, 
o folk americano, a MPB, o samba Tropicalista, além 
de outros estilos musicais semelhantes.
As actuações destes dois artistas, Mallu Magalhães 

e Rommel Ribeiro, foram brilhantes, o que sucedeu 
num espectáculo fora do comum. David André
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Continuação da página 1a felicidade
respeitar as exigências colectivas. Para pertencer a um 
grupo, e obter aquele grau de segurança que deriva 
dele e, aceitando as leis da convivência comum, ele 
prescinde, por isso, de alcançar a sua própria felicida-
de em nome do bem-estar comum. Há quem diga que 
a felicidade torna-se alcançável para quem sabe me-
dir as suas próprias exigências interiores no confronto 
com a realidade externa, gozando os prazeres consen-
tidos que esta oferece, mantendo a própria dignidade e 
o equilíbrio nos momentos de frustração. Neste caso, 
não é tanto o de renunciar ao prazer, mas mais o de não 
sofrer a sua carência. Freud, na sua análise, fez notar 
como algumas pessoas recusam inconscientemente vi-
ver experiências de felicidade, no obscuro temor de 
que a esta se suceda algum acontecimento doloroso, 
e o prazer desfrutado tenha de ser pago com o sofri-

mento. Uma tendência que se encontra muitas vezes 
na psicoterapia, em pessoas que preferem uma vida 
medíocre e privada de emoções intensas, para evitar os 
altos e baixos entre  prazer e dor. Também na antigui-
dade havia quem temesse “a inveja dos deuses” quan-
do a fortuna lhes vinha de mão beijada. E, na nossa 
cultura, a ideia de que o prazer deve ser castigado com 
sofrimento - tem raízes religiosas. Ainda hoje, que o 
pensamento crítico evoluiu, de modo a atenuar os ele-
mentos mais rígidos de uma moral arcaica, permanece 
no inconsciente das pessoas a ameaça da punição. Em 
psicoterapia, nota-se nos indivíduos com comporta-
mento deprimido, após ter-lhes concedido um prazer, 
caírem em estado de culpabilidade. 

Augusto Machado

CENTRO DE AjUDA à fAMílIA
Toda a comunidade está convidada a deliciar-se com a primeira sardi-
nhada preparada pelo Centro de Ajuda à Família, no dia 6 de Agosto 
de 2010, sexta-feira, entre as 12h e 15h, no 2150 Rachel Este, Plateau 
Mont-Royal. Para mais informações contactar: 514-982-0804.

ERRATUM

AssEMblEIA DE RAbO DE PEIxE
Os membros da Assembleia de Freguesia de Rabo de Peixe, eleitos 
pelo PSD, na última reunião daquele Órgão Autárquico manifestaram 
a sua satisfação pela limpeza de que foi alvo a orla marítima da Vila, 
numa acção em que intervieram várias entidades, e que devem ter con-
sequências futuras, nomeadamente na erradicação de alguns focos de 
lixo. Por outro lado e no intuito de contribuírem positivamente para a 
melhoria da qualidade de vida na Vila, expressaram, naquela reunião, 
alguns alertas, quanto a aspectos que devem merecer a imediata in-
tervenção da Junta de Freguesia, designadamente a necessidade de 
substituição dos candeeiros no adro da Igreja Paroquial e pugnar por 
zonas específicas destinadas às linhas de isco para os pescadores. 
A requalificação há muito anunciada dos passeios de S. Sebastião e 
da rotunda de Belém foi outra das acções que exigem o empenho e 
mediação da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, na medida em 
que estas obras são da responsabilidade da Secretaria Regional da 
Ciência, Tecnologia e Equipamentos. Os Membros eleitos pelo PSD 
solicitaram os eventuais estudos urbanísticos das alterações prometi-
das para o Largo Pe. António Vieira, um dos espaços nobres da Vila, 
que foi intervencionado de forma radical pelo EFTA, contra a vontade 
da população de Rabo de Peixe. A promessa de transformação daque-
le largo foi apresentada pelo PS, em campanha eleitoral, como uma 
prioridade. Entre outros assuntos tratados na reunião da Assembleia 
de Freguesia, os eleitos pela lista do PSD manifestaram o seu desa-
pontamento pela transferência da sede da Escola Profissional para a 
Ribeira Grande, transformando o edifício-mãe em Pólo, num desres-
peito oficial e menorização da Vila de Rabo de Peixe.

PENsAMENTO DA sEMANA

EfEMÉRIDEs - 4 DE AGOsTO
1578 – Batalha de Alcácer Quibir. Morte de D. Sebastião, sem des-
cendência.
1789 – Revolução Francesa. Um mês depois da Tomada da Bastilha é 
abolido o sistema feudal.
1792 – Nasce o poeta do Romantismo inglês Percy Bysshe Shelley, 
autor de “Prometheus Unbond”. Definiu-se como “democrata, grande 
amante da humanidade e ateu”.
1849 – Chegam a Moçâmedes, Angola, os primeiros colonos portugue-
ses, vindos de Pernambuco, Brasil.
1859 – Nasce o escritor norueguês Knut Hamsun, autor de “Mysteries”, 
Nobel da Literatura em 1920.
1901 – Nasce o trompetista de jazz Louis Armstrong, em Nova Or-
leães, Louisiana, EUA.
1914 – Grande Guerra de 1914-18. O Reino Unido declara guerra à 
Alemanha. A extensão do Império Britânico leva o conflito à dimensão 
mundial. Os EUA mantêm-se neutrais.
1922 – Ascensão do fascismo em Itália. Início dos ataques dos militan-
tes do Partido Fascista às instituições das cidades italianas.
1944 – II Guerra Mundial. A Gestapo, polícia política de Hitler, captura 
Anne Frank e outros 14 judeus holandeses, em Amesterdão.
1962 – É preso Nelson Mandela, dirigente do Congresso Nacional Afri-
cano, opositor da política de apartheid, na África do Sul.
1984 – É lançado a nave espacial europeia Ariane III, com mais dois 
satélites de telecomunicações.
1996 – O presidente da UNITA Jonas Savimbi recusa uma das vice-
presidências de Angola. Encerram os Jogos Olímpicos de Atlanta.
1998 – Começa nova ronda de conversações sobre Timor-Leste, entre 
os Governos de Portugal e da Indonésia, com mediação da ONU.
2003 – Morre, em Lisboa, o médico João Pulido Valente, 77 anos, re-
sistente anti-fascista, antigo preso político, fundador da primeira orga-
nização maoísta em Portugal. Morre, em Cascais, a jornalista Helena 
Sanches Osório, 61 anos, antiga diretora do semanário O Independen-
te e do vespertino A Capital.
2004 – É atribuído o “Óscar” mundial da engenharia ao português An-
tónio Segadães Tavares, pelo projeto de ampliação do aeroporto do 
Funchal.
2005 – Desabamento de falésia na praia de Almagreira, Peniche, cau-
sa a morte a duas pessoas. Resultado de sondagem atribui à canção 
“Like a Rolling Stone”, de Bob Dylan, a maior capacidade de influência 
nos últimos 50 anos.
2006 – Um avião C-130 da Força Aérea Portuguesa descola de Brindisi, 
Itália, com destino a Beirute, na primeira missão de ajuda ao Líbano, no 
âmbito do Programa Alimentar Mundial. O parlamento da Ucrânia apro-
va a nomeação do político pro-russo Viktor Ianukovitch para o cargo de 
primeiro ministro. Chega a Díli a Comissão Independente das Nações 
Unidas para a investigação da crise político-militar que agitou Timor-
Leste desde finais de abril. Morre José Luís Ferreira da Cunha, 78 anos, 
antigo secretário de Estado da Informação do VI Governo Provisório, 
chefe da casa civil da Presidência de Costa Gomes (1974-76).
2007– A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova uma 
lei que prevê a realização de escutas sem autorização judicial. O pro-
jeto de lei fora aprovado pelo Senado no dia anterior. Morre Lee Haz-
lewood, 78 anos, compositor norte-americano, autor de “These Boots 
Were Made for Walkin”, popularizado por Frank Sinatra. Morre Raul 
Hilberg, 81 anos, escritor e historiador norte-americano, conhecido 
pelas suas obras sobre o Holocausto. Morre Bruno Santos, 75 anos, 
jornalista, colaborador do jornal A Bola, acompanhou mais de 30 Voltas 
a França em bicicleta.

“As massas nunca se elevam ao padrão do seu melhor membro. Pelo 
contrário, degradam-se ao nível do pior”. 

Henry David Thoreau (1817-62), escritor e filósofo norte-americano.

No artigo “festival de folclore antes das férias” publicado na últi-
ma edição lamentamos o erro do nome do presidente da Associa-
ção de Lasalle que é Alberto Barreira e não Carlos farinha.

festival international
Nuit d’afrique com Mallu
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Lisboa

açores 5 Maravilhas
Arrancou, no passa-

do mês de Maio, a 
campanha de promoção 
das 5 Maravilhas Aço-
rianas, a concurso nas 7 
Maravilhas Naturais de 
Portugal, com o lança-
mento do site www.aco-
res5maravilhas.com.

No ano internacional 
da Biodiversidade, La-
goa do Fogo, Lagoa das 
Sete Cidades, Algar do 
Carvão, Furna do Enxo-
fre e Paisagem Vulcânica 
da Ilha do Pico são as 5 
maravilhas açorianas a 
concurso.
Ilhas de natureza in-

comparável e beleza 
estonteante, os Açores 
são um paraíso, perdi-

do no Atlântico. Luís 
Filipe Borges, padrinho 
das 5 Maravilhas dos 
Açores, e outras figuras 
públicas, como Cristina 
Areias, actriz, António 
Machado, humorista e 
actor, e Pedro Fernandes, 

humorista, anfitrião do 
“5´para a Meia-Noite” 
e rosto da TMN Moche, 
associaram-se à campa-
nha partilhando connos-
co a vontade de eleger as 
cinco maravilhas açoria-
nas a concurso. Serão es-
tabelecidos uma rede de 

locais onde, oficialmen-
te, todos os interessados 
poderão formalizar a sua 
votação. Esses locais 
serão centros activos de 
divulgação e promoção 
das acções, no âmbito do 
concurso, a serem desen-

volvidas. Todos os locais 
serão  transformados em 
pequenas “sedes de cam-
panha” e os vencedores 
serão os Açores.
 Estamos certos que 

os Açores têm todas as 
condições reunidas para 
serem os grandes vence-
dores do concurso das 7 
Maravilhas Naturais de 
Portugal. Eu Voto Aço-
res! O mote está lançado! 
Agora é tempo de levar a 
mensagem à nossa famí-
lia, aos nossos amigos, 
aos nossos vizinhos, a 
toda a comunidade.

Os Açores já nos pre-
miaram com tamanha 
grandeza e excelência. 
Agora é hora de brin-
darmos os Açores com o 
Nosso Voto!
http://www.acores5ma-
ravilhas.com

Algar do Carvão

MONTEPiO COMPRARá
fiNiBANCO
O Montepio pretende com-
prar o finibanco, num in-
vestimento superior a 250
milhões de euros. A Co-
missão de Mercado e Va-
lores Mobiliários (CMVM) 
suspendeu a negociação 
das acções do finibanco 
na bolsa. A integração do 
Montepio e do finibanco 
vai criar uma rede de dis-
tribuição com mais de 500 
balcões. Juntas as duas 
instituições terão um ac-
tivo superior a 20 mil mi-
lhões de euros, tendo em 
conta os valores de 2009.

NAViO APARECE
150 ANOS DEPOiS
Uma equipa de arqueólo-
gos canadianos descobriu 
um navio britânico que de-
sapareceu no ártico há 157 
anos. Ao que parece está 
muito bem conservado. 
Mede cerca de 11 metros e 
encontrava-se próximo da 
ilha Banks. De acordo com 
os especialistas, o navio 
em questão seria o que se 
perdeu na expedição em 
busca de Sir John franklin, 
quando este desapareceu 
nas suas buscas pela Pas-
sagem do Norte.

PONTAPé NA POBREZA
Dar o pontapé que falta à 
mudança de vida e usar o 
desporto como via para a 
promoção pessoal e reinte-
gração é o objectivo princi-
pal do futebol de Rua, cuja 
sétima edição começou 
a semana passada, num 
campo improvisado no 
parque de estacionamento 
do Centro de Congressos 
de Lisboa. A iniciativa, que 
conta com a participação 
de 13 equipas, é da respon-
sabilidade da CAiS, uma 
organização de apoio aos 
sem-abrigo, que desde 2004 
promove o futebol de Rua 
com vista ao combate à po-
breza e à exclusão social.

LUTA CONTRA 
CORRUPçãO é 
“POUCO OU NADA”
Portugal está entre os Es-
tados-membros da Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE) que aplicam 
“pouco ou nada” as reco-
mendações da entidade so-
bre corrupção, aponta um 
relatório da Transparência 
internacional (Ti). Reagindo 
em comunicado, o Ministé-
rio da Justiça, lembra que a 
Ti “baseia os seus relatórios 
na percepção da corrupção, 
colhida junto de alguns 
cidadãos”, em inquéritos 
e notícias publicadas nos 
media. Também o líder 
da comissão parlamentar 
eventual que acompanha 
o fenómeno da corrupção, 
Vera Jardim, considera que 
Portugal “cumpre” a con-
venção sobre transacções 
internacionais.
7 fACADAS MATA MULHER
Um homem matou, na 
quarta-feira, a sua mulher 
com sete facadas, emca-
sa, nas Olaias e entregou-
se à polícia, informou a 
PSP. O homem desferiu 
sete golpes na mulher 
com uma faca de cozinha.

obama confirma fim da 
missão de combate no 
iraque em agosto
O presidente Barack Obama confirmou, esta 

segunda-feira, que no final de Agosto os EUA 
terminarão a sua missão de combate no Iraque, mas 
adiantou que «o sacrifício não termina».
“Manteremos no Iraque uma força de transição 

até à retirada de todos os nossos soldados no final 
do próximo ano”, disse num congresso de veteranos 
norte-americanos em Atlanta, Geórgia.
Os cerca de 50 mil soldados que permanecerão no 

Iraque depois de 31 de Agosto dedicar-se-ão ao apoio 
e ao treino das forças de segurança iraquianas. Quan-
do Obama assumiu funções, em Janeiro de 2009, 
estavam no Iraque cerca de 144 mil soldados norte-
americanos. O presidente recordou que, como can-
didato à Casa Branca em 2008, prometeu pôr fim à 
guerra no Iraque “de modo responsável” e que pouco 
depois de iniciar o seu mandato anunciou uma nova 
estratégia que incluía a passagem de responsabilida-
de para o governo iraquiano.

contas “misteriosas” do 
ex-governador austríaco 
causam escândalo
A descoberta de umas contas “misteriosas” do an-

tigo governador e líder da extrema-direita Jorg 
Haider, falecido em 2008, na qual estiveram depo-
sitados mais de 45 milhões de euros, estão a gerar 
polémica na Áustria.
De acordo com a agência de notícias espanhola 

EFE, que cita um diário austríaco, a Justiça está a 
investigar “doze contas secretas” encontradas em 
Liechtenstein e associadas ao ex governante.
Ainda segundo o semanário Profil, o controverso lí-

der político chegou a depositar 45 milhões de euros 
na dúzia de contas detectadas. Até ao momento, as 
autoridades não confirmam nem desmentem as no-
tícias. 
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Dois bombardeiros russos interceptados

enfim o cartão
de cidadão
Enfim, já podemos ter, como em quase todo o 

mundo português, o tão esperado Cartão do 
Cidadão. Com efeito, depois de Toronto e Otava, o 
Consulado-Geral de Portugal em Montreal, come-
çou já a emitir o CC a quantos necessitem da iden-
tificação portuguesa. Segundo o comunicado oficial 
que recebemos e transcrevemos na íntegra, fomos 
informados que desde 27 de Julho de 2010 o Con-
sulado-Geral passou a posto receptor de pedidos do 
cartão de cidadão. O Cartão de Cidadão é o novo 
documento de identificação dos cidadãos portugue-
ses que substitui o Bilhete de Identidade, Cartão de 
Contribuinte, Cartão da Segurança Social, Cartão 

do Serviço Nacional da Saúde e Cartão de Eleitor.  
É um documento físico e electrónico, fácil de usar, 
que permite a identificação dos cidadãos através de 
diversos canais de comunicação com a Administra-
ção Pública e Entidades Privadas. O cartão destina-
se a facilitar a vida aos cidadãos quando se dirigem 
aos serviços públicos, presencialmente, pelo telefo-
ne ou pela Internet. Para requerer o cartão de ci-
dadão o interessado deve-se apresentar neste Con-
sulado-Geral com o actual Bilhete de Identidade e 
os outros cartões acima indicados de que é titular. 
No caso da não apresentação do Bilhete de Iden-
tidade actual, o interessado deverá apresentar um 
documento de identificação válido que contenha o 
seu nome, fotografia e data de nascimento. Não é 
necessário apresentar fotografias. Nos termos do n.º 
1 do artigo 3º da Lei n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro, 
a obtenção do cartão de cidadão é obrigatória para 
todos os cidadãos portugueses, residentes em Por-
tugal ou no estrangeiro, a partir dos 6 anos de ida-
de.  ATENÇÃO: Os actuais Bilhetes de Identidade 
conservam a sua validade, não sendo necessário sua 
substituição antes da data de validade neles indica-
da. O Consulado-Geral de Portugal em Montreal 
encoraja fortemente todo o cidadão português que 
não seja de titular de Bilhete de Identidade válido a 
requerer o seu Cartão de Cidadão. A identificação 
de um cidadão português perante o Consulado Ge-
ral passará a ser feita apenas com a apresentação 
do Cartão de Cidadão ou o Bilhete de Identidade 
(desde que este ainda se encontre válido). Informa-
ções pormenorizadas sobre o cartão de cidadão es-
tão disponíveis no site www.cartaodecidadao.pt
Tratando-se de um serviço de grande interesse dei-
xamos a comunicação, sugerindo aos leitores de se 
dirigirem às instalações consulares para acciona-
rem o processo de substituição ou obtenção, daqui-
lo que poderíamos catalogar como uma das ideias 
mais inteligentes da administração portuguesa dos 
últimos anos. 

pagar para ter um médico de família

Utentes querem mais Bixis

Clínicas privadas de Montreal oferecem aos doen-
tes os serviços de médico de família, mediante 

umas centenas de dóla-
res, para ter, previamente, 
direito a um balanço de 
saúde. De acordo com o 
jornal La Presse, que in-
quiriu junto do Grupo Saú-
de Physimed, um paciente 
pode desembolsar até 340$ 
para um certificado de saú-
de que compreende, desig-
nadamente, um encontro 
com um médico da clínica. 
Este último poderia tornar-
se o seu médico de família 
depois dos testes terminados e se um pedido for for-

mulado nesse sentido. A Empresa pública do seguro 
doença do Quebeque já tem inquirido sobre casos de 

práticas semelhantes nos 
últimos anos. A Federação 
dos médicos generalistas 
do Quebeque (FMOQ) 
denuncia este tipo de ser-
viço. “Achamos muito pre-
ocupante que as pessoas 
tenham de pagar para ter 
acesso prioritário a um 
médico de família. Não se 
deve vincular o acesso a 
um serviço assegurado ao 
facto que alguém paga ou 
não paga”, afirmou o pre-

sidente do FMOQ, o Doutor Louis Godin.

Enquanto que Bixi lança em grande o seu serviço 
de aluguer de bicicleta em Londres, este sistema 

funciona relativamente bem em Montreal há mais de 
um ano. Se a maior parte dos utentes aprecia a inicia-
tiva, denuncia também certos problemas, dos quais 
a falta de bicicletas e de estações. De acordo com 
as informações que Radio-Canada recolheu junto de 
utentes desse serviço, vários chocam-se diante de es-
tações vazias, nomeadamente no início do dia para ir 
ao trabalho. Os utentes encontrados gostariam tam-
bém que a zona Este da cidade tenha melhor serviço. 
Critica-se o facto de que as bicicletas estejam dema-
siado concentradas no Plateau Mont-Royal. A Cida-
de de Montreal prepara-se contudo a lançar quatro 
projectos pilotos de estações Bixi fora dos distritos 
centrais, de acordo com a responsável pelos transpor-
tes da Cidade, Manon Barbe. O anúncio deveria ter 
lugar na próxima semana. Mais de 5000 Bixis estão 
actualmente em circulação em Montreal.

O ministro dos Antigos combatentes, Jean-Pierre 
Blackburn, afirma que o Canadá deve permane-

cer vigilante para proteger o seu espaço aéreo. Quarta-
feira, dia 28 de Julho, dois CF-18 da base das Forças 
canadianas de Bagotville afastaram dois bombardei-

ros russos TU-95, que tentavam penetrar o espaço aé-
reo do Canadá. Quando foram interceptados, os bom-
bardeiros russos encontravam-se a 460 quilómetros a 
leste de Goose Bay, no Labrador. A Rússia não teria 
avisado Otava que procedia a operações próximo do 
espaço aéreo canadiano. O ministro Jean-Pierre Bla-

ckburn recordou que, mesmo se podiam transportar 
ogivas nucleares, não podia confirmar se os aviões 
interceptados estavam armados. Todos os anos desde 
2007, aviões de caça do Comando da defesa do es-
paço aéreo da América do Norte (NORAD) intercep-

taram entre 12 e 18 bombardeiros russos. De acordo 
com o ministro conservador, o incidente demonstra a 
necessidade para o Canadá de ficar vigilante a fim de 
proteger o espaço Árctico, sobre o qual tenta afirmar 
a sua soberania.
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História de (in) tolerâncias
Neste dia de regresso às colunas do 

jornal após o curto interregno de fé-
rias do pessoal, 4 de Agosto, é uma data 
triste para os portugueses. Foi nesta data, 
em 1578, que se travou a catastrófica ba-
talha de Alcácer Quibir, em Marrocos, 
que viu morrer o rei D. Sebastião e dois 
outros reis moçárabes, Mulei Maamede e 
Mulei Moluco, naquela que ficou conhe-
cida pela Batalha dos 3 Reis. Para nós o 
infortúnio foi muito superior porque nos 
fez perder a independência, permitindo o 
acesso ao trono português de Filipe II de 
Espanha, com as nefastas consequências 
da dinastia Filipina, de triste memória.
Como foi possível chegarmos a esta si-

tuação?
Digamos que D. Sebastião, foi um rei 

no género de alguns “reizinhos” cá do 
burgo, que julgando-se “esperados”, 
agressivamente procuram impor as suas 
verdades e os seus pontos de vista, des-
mentindo factos e realidades, sem aceita-
rem as opiniões dos outros. Como esses, 
também o rei era um intolerante. Como 
uma mula teimosa olhando o mundo pe-
las frinchas das palas do cabresto, o rei 
apenas se ouvia a ele próprio, desde mui-
to novo influenciado pelas guerrinhas or-
questradas por gente sem conhecimentos 
nem experiência, apenas habituados a 
seguirem atrás das rusgas e dos coloridos 
das vestimentas.
Ora, viver em sociedade implica regras, 

que nunca devem ser ultrapassadas, a fim 
de não comprometerem a tolerância da-
queles que, por razões de ética e de res-
peito para com a delicadeza de certas situ-
ações, preferem simular desprendimento 
para evitarem recaídas dolorosas, talvez 
fisicamente incontroláveis. Ora D. Se-
bastião, solteiro, sem descendentes, não 
quis ouvir os conselhos e as chamadas ao 
sentido de Estado dos seus conselheiros 
imediatos, que viam um perigo enorme 
na decisão real de apoiar a facção do sul-
tão Mulei Maamede, que havia sido de-
posto por Mulei Moluco, sendo este por 
sua vez auxiliado pelos Turcos. Sendo o 
auxílio destes uma ameaça para a segu-
rança do nosso comércio com o Brasil, 
Guiné e Oriente e dada a sua aproxima-
ção das nossas costas, o imberbe rei luso, 
não tendo conseguido a colaboração do 
primo Filipe II, fez recrutamento maciço 
para o exército português e obteve apoio 
da Alemanha, Flandres e Itália de onde 
vieram mercenários, armas e munições. 
Á frente de uma força de 15 mil homens, 
mal preparados, pouco disciplinados, 
sem experiência nem coesão, D. Sebas-
tião parte de Lisboa a 25 de Junho, passa 

por Tânger, onde se encontra Mulei Maa-
mede, continua de barco até Arzila aonde 
chega a 28 e depois por terra ao longo da 
costa até Larache, durante 4 dias e 33 km 
de marcha forçada. Contra toda a lógica, 
contrariando as opiniões sensatas dos 
seus capitães, que preferiam ter seguido 
por barco a fim de pouparem as forças 
dos homens de armas, para além de de-
sejarem manter-se próximo da costa para 
poderem contar com o apoio dos canhões 
das embarcações. Sem ponderar coisa 
nenhuma, insensato e temerário por dois 
vinténs, o rei segue caminho em direcção 
ao Sul, a Alcácer Quibir, percorrendo os 
32 km do percurso sobre a areia escal-
dante do deserto, ao encontro da cilada 
preparada pelos chefes muçulmanos com 
forças muito superiores em número e em 
forma, contrariamente ao nosso exército, 
esgotado pela fome, cansaço e calor. Pen-
sa-se que alguns dos chefes portugueses 
tinham planeado prenderem o rei, para 
evitarem o desastre que se anunciava. 
A primeira investida árabe causou da-

nos e confusão nas nossas forças que de-
pois se reorganizaram tentando reacções, 
facilmente contidas pelos muçulmanos, 
que dizimaram as tropas portuguesas. O 
rei terá preferido morrer que fugir ou dei-
xar-se prender, tendo sido poucos os que 
voltaram a Portugal, após pagamento dos 
elevados resgates exigidos. Em Larache, 
foi nesse ano construído um forte, graças 
ao trabalho escravizado dos prisioneiros 
portugueses.
Na Península Ibérica depois de algumas 

infrutíferas tentativas para salvaguardar 
a independência nacional, o reino foi 
ocupado pela Casa de Áustria, na pessoa 
do Habsburgo Filipe II, que despendeu 
fortunas elevadas para subornar parte da 
nobreza portuguesa à sua causa, a fim 
de serem reconhecidos os seus direitos, 
como neto de D. Manuel I. A eterna cor-
rupção! Durante os negros 60 anos de 
ocupação, roubaram-nos muitas coisas. 
Ouro, barcos, tripulações, cartas náuticas 
e peças de arte. Apenas foi resguardada 
com grande brio, sem qualquer espécie 
de submissa tolerância, a Língua Portu-
guesa. Isso permitiu a comunicação na 
união da revolução vencedora, dos bra-
vos de 1640. Vem desse tempo, a frase 
do então corregedor dos Açores, Ciprião 
de Figueiredo, natural de Alcochete, or-
ganizador da defesa e da vitória da Ba-
talha da Salga na ilha Terceira em 1582, 
em resposta ao pedido de rendição do 
monarca espanhol: “Antes morrer livres 
que em paz sujeitos”.

Raul Mesquita

Encontre o seu peso ideal
Parti cipe no nosso próximo

DESAFIO DE PERDA DE PESO

No total perderam 916 lbs com 
a ajuda do nosso programa de 

10 semanas

Programa:
• Plano de nutrição
• “Coaching” personalizado
• Grupo de moti vação

QUEM PERDE, GANHA!!!

Enfim

Para inscrição ou
informação:

Inês Gomes 514-881-9509
Alcinda Cunha 514-277-9951
Luís Lobo 514-692-0916

Distribuidores independentes

HERBALIFE

INÊS GOMES • 514-881-9509
1/8 P. HOR. NB • 2 COLONNES X  44 LIGNES AGATE
JUNHO 2010
A VOZ DE PORTUGAL • 514-284-1813 • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL (QC) H2W1Z4

KM • 31-MAI-2010 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

Um passeio pelo
rio Saint-laurent
A UTL, no programa “Vamos Comer 

Juntos”, proporcionou, na passada 
quinta-feira, uma excursão no “Bateau-
Mouche”, pelo rio Saint-Laurent.
Mais de sessenta pessoas acompanha-

ram o Padre José Maria Cardoso, res-
ponsável pela Missão de Santa Cruz, 
neste passeio que nos fez admirar Mon-
treal numa perspectiva diferente.
Enquanto contemplámos as margens 

do velho Longueuil, das ilhas de Sain-
te-Hélène e Notre-Dame, o Habitat 67 
e a baixa de Montreal, uma animadora, 
muito simpática, explicou um pouco da 
história daquilo que estávamos a ver. 
Teve muitos aplausos, mas também 

alguns assobios, quando disse que a 
Brasserie Molson, agora com interesses 
americanos, já pertenceu, maioritaria-
mente, à família Molson, proprietária 
da equipa dos Canadiens de Montreal, 
a melhor equipa de hóquei do mundo. 
De regresso a terra firme, ainda deu 

tempo para visitar o Marché Bonse-
cours, a capela de Nossa Senhora do 
Bom Socorro e o museu Marguerite-

Bourgeoys.
Muitas das pessoas agradeceram esta 

iniciativa, porque para a maioria delas, 
fizeram este percurso pela primeira 
vez, mesmo se têm vivido a maior par-
te da sua vida nesta cidade.

Antero Branco
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Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai ver que 
valerá a pena. Permita-se a si próprio viver com alegria e 
cultive-a diariamente.
Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o cérebro. 

Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior amplitude.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Esco-
lha. Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua re-
lação, mas com calma tudo se resolverá. Viva alegre e 
optimista, não se irrite!
Saúde: Este será um período favorável a este nível, 

aproveite para descansar.
Dinheiro: Momento pouco propício para grandes investimentos.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Am-
bição, Poder. 
Amor: Poderá viver uma aventura de grande importân-
cia para si. Que o Amor seja uma constante na sua vida! 
Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça.

Dinheiro: Não seja tão materialista, pois só tem a perder com isso.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 7, 11, 23, 25, 29, 45

Carta Dominante: a Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Tenha cuidado pois pode per-
der aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer 
ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio!
Saúde: Não sobrecarregue o seu corpo.

Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 1, 3, 20, 39, 44, 45

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito.
Amor: Seja mais generoso com a sua cara-metade. Não 
prejudique a sua relação devido à sua teimosia. A sua 
felicidade depende de si!

Saúde: Modere o consumo de doces. 
Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do que tem projectado. 
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 11, 22, 29, 35, 36, 42

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Os seus amigos poderão 
fazer-lhe um convite irrecusável. Que a alegria de viver 
esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com a ali-
mentação, não coma gorduras.

Dinheiro: Momento muito favorável sob o aspecto financeiro, apro-
veite-o. 
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 14, 20, 36, 38, 42, 43

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação 
amorosa. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.

Número da Sorte: 68 Números da Semana: 2, 13, 20, 24, 39, 42

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Poderá zangar-se com um familiar, mas se colo-
car de lado o orgulho sairá vitorioso. Uma personalidade 
forte sabe ser suave e leve como uma pena!
Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes. 

Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 1, 5, 9, 11, 18, 23

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão.  
Amor: Estará tão feliz com a sua relação que todos irão 
notar tamanha satisfação. Que a sua Estrela-Guia brilhe 
eternamente!

Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: Tenha mais atenção ao seu 
mealheiro, pois ele está a ficar vazio.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 8, 19, 22, 39, 45, 49

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. 
Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua felicida-
de. Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode 
ocorrer o aparecimento de fungos. Dinheiro: Com muito 

trabalho conseguirá alcançar o sucesso.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 14, 25, 26, 38, 40, 44

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia.  
Amor: Não sobrevalorize o aspecto físico, procure ver 
primeiro o que realmente as pessoas são por dentro. Não 
perca o contacto com as coisas mais simples da vida.

Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos.
Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Número da Sorte: 59
Números da Semana: 2, 6, 9, 10, 15, 19

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Ne-
gativas.
Amor: Poderá sentir-se um pouco desanimado se está 
só. Quando nos sentirmos mais perdidos, temos que nos 
lembrar que nunca estamos sozinhos. 

Saúde: Andará um pouco em baixo de forma, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta muito, este é o mo-
mento ideal.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 25, 29, 30, 39, 45, 49

CrÓNICA

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GéMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTáRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALANçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Joel Neto

CASA DE CÂMBIO
3960 Boul. St-Laurent

514.845.5115
Nova administração

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

• Entrega ao domicílio
(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto sobre reservas

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM

KM, 7-JUNE-2010

Mas desde quando os
futebolistas têm rabo?
Até que, por volta dos 80 minutos, a realização sul-

africana decidiu fazer uma digressão pelas banca-
das. Os ingleses perdiam 4-1. Jorge Larrionda havia-
lhes roubado um golo perfeito – e, não contente com 
isso, o chamado Destino ainda  lhes fizera passar um 
comboio por cima. As agências de viagens londrinas es-
peravam apenas o apito final para accionarem o plano 
de repatriamento dos adeptos. E, porém, duas inglesas 
riam. Pintadas de branco e vermelho, aparentemente 
lindas por detrás das suas pinturas – e, o que era o mais 
estranho de tudo, felizes. A sua selecção estava a ser 

humilhada em campo pela Alemanha. Bloemfontein, 
tão indiferente a golos não validados como ao próprio 
som das vuvuzelas, rendera-se à excelência do futebol 
inimigo. Mas as câmaras tinham-se-lhes apontado aos 
sorrisos, elas próprias haviam detectado os seus rostos 
pintalgados nos ecrãs gigantes do Free State Stadium – 
e deliravam de alegria, abraçando-se, fazendo V’s para 
os amigos lá em casa, abraçando-se de novo, rindo.
E eu tenho a impressão de que isso não é futebol. Tenho 

a impressão de que isso não é futebol, e mais: tenho a 
impressão de que, sendo isso hoje futebol, o futebol tem 
hoje incomparavelmente menos graça do que já teve. 
Tenho a impressão de que o futebol tem hoje incompa-
ravelmente menos graça do que já teve, e mais: tenho 
mesmo a impressão de que foram as mulheres a estragar 
o futebol. As mulheres e, principalmente, aqueles que 
quiseram conquistá-las para ele. Aflita com a urgência 
de alargar o seu mercado, a dita indústria do futebol vi-
rou, afinal, muito mais indústria do que futebol. Resul-
tado: um Campeonato do Mundo que não é bem um 

Campeonato do Mundo: é mais uma espécie de Mister 
Universo com jogadores da bola. E, se pensam que estou 
a falar apenas da eleição do melhor jogador em campo, 
esse incontornável prémio de fotogenia que Cristiano 
Ronaldo já tinha ganho três vezes antes mesmo de tocar 
na bola, desenganem-se. Estou a falar do próprio jogo. 
Da forma como se celebram os seus sucessos. Da ma-
neira como se lamentam os seus fracassos. Do modo, 
em suma, como se vivem as suas pausas.
Para muitos de nós, fanáticos pelo pontapé-na-bola, 

os primeiros sinais de interesse das mulheres no jogo 
foram um encanto. Fulminados com olhares de ran-
cor sempre que reclamávamos a posse da televisão ou 
anunciávamos, já a medo, que no domingo à tarde não 
íamos poder ir ao Zoo porque jogava o Benfica, está-
vamos habituados a ver a nossa paixão recebida com 
desdém – e, quando finalmente nos apercebemos de que 
também elas começavam a olhar para o ecrã, mesmo 
que de início com uma curiosidade quase sociológica, 
rapidamente lhes explicámos tudo o que sabíamos so-
bre aquilo, os pontapés-de-canto e os foras-de-jogo, a 
defesa em linha e o próprio quatro-três-três. Entretanto, 
passaram-se dez anos, talvez quinze (eu ia dizer vinte, 
mas não, vinte não foram de certeza). E, de repente, o 
futebol é agora só para elas. Não para elas, aliás (não 
haveria problema nenhum em que fosse para elas): para 
a forma lúbrica como a maior parte delas vê o jogo. As 
câmaras mostram-lhes tudo: os músculos, os olhares, 
os rabos. Os futebolistas correspondem-lhes com ardor: 
namoram os cameramen, levantam os olhos para o ecrã 
gigante do estádio de cada vez que falham um golo, ti-
ram a camisola quando vão a sair do campo. E, entre-
tanto, ninguém jogou à bola.
Eu podia dizer que a culpa é de Beckham, a primeira 

grande pop star do futebol, mas já nem é. “I would fuck 
the shit out of you” (“Papava-te todo”, numa tradução 
benevolente), diziam no outro dia centenas de raparigas 
inglesas no FaceBook de Ronaldo. E o desfecho que 
temos é o que aí está: salvo um ou outro joguinho mais 
inspirador, um dos piores campeonatos das últimas dé-
cadas, se não mesmo o pior. Entretanto, as duas ingle-
sas continuarão rindo nos momentos em 
que deveriam estar a chorar. E nós, que 
durante tantos anos chorámos lágrimas 
deliciosas com algumas das mais belas 
derrotas do mundo, não temos outra so-
lução senão rir também.
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a europa de mal a pior
Devemos lutar para mudar as políticas e evitar 

que a União se desagregue e arraste consigo o 
Ocidente. Seria uma targédia para o mundo.
A União Europeia   a que Portugal pertence, de pleno 

direito, há 25 anos   está a passar momentos muito 
difíceis. Não tem, apesar do Tratado de Lisboa, um 
comando único. Pelo contrário, com o novo presi-
dente, Van Rompuy, e com uma diplomata inglesa, 
Catherine Ashton, que se está a ocupar da diplomacia 
da União, para além da Comissão Europeia, presidi-
da por Durão Barroso, e da Bélgica que assume, nos 
próximos seis meses, a chamada presidência rotativa, 
que passou, no fim de junho, de Rodriguez Zapate-
ro para Yves Leterme, a confusão tornou-se ainda 
maior.
Para além dos grandes Estados   o motor franco-ale-

mão e outros   como o Reino Unido, a Itália, talvez 
a Espanha e a Polónia, não se entenderem quanto 
às medidas a tomar, concertadamente, para vencer 
e superar a crise. Agora, sim, se pode dizer, como 
Kissinger, quando era secretário de Estado norte-
americano, que “não tinha um telefone seguro para 
ligar quando quisesse comunicar qualquer coisa de 
importante à Europa”...
A verdade é que os 27 Estados que constituem a 

União não se entendem   nem os 16 do euro   quanto 
à definição de uma estratégia concertada e conver-
gente para atacar a crise. Há muito egoísmo naciona-
lista a perfilar-se. O Banco Central Europeu (BCE), 
presidido por Jean-Claude Trichet, um francês muito 
pró-alemão, que reside em Frankfurt, sede do Banco, 
emite medidas de restrição muito severas para redu-
zir os défices e os endividamentos externos, públicos 
e privados. Mas descura as pessoas, o desemprego 
crescente, a pobreza, a exclusão social e as desigual-

dades que se cavam, cada vez mais, entre pobres e 
ricos.
Ao contrário das indicações que tem vindo a defen-

der o presidente do Fundo Monetário Internacional, 
Dominique Strauss-Kahn, um francês que vive na 
América e considera (agora) que as receitas neolibe-
rais só podem agravar a depressão dos países que as 
seguem.
A chanceler alemã, Angela Merkel, que se revelou 

menos perspicaz do que parecia, não se entende nem 
alinha com o Presidente Sarkozy que, no seu país, está 
no mais baixo índice de popularidade que jamais um 
presidente francês atingiu, desde De Gaulle. A Itália 
de Berlusconi começa a revelar grandes ruturas so-
ciais e políticas e a popularidade do primeiro-minis-
tro baixa também todos os dias. A Espanha teve ago-
ra um balão de oxigénio com a vitória como campeã 
mundial de futebol. Mas as dificuldades, económicas 
e políticas, entre as periferias e o Centro   Castela   só 
tendem a agravar-se. O Reino Unido está a viver a 
maior crise económica, financeira e política desde a 
última Guerra Mundial. Para não falar da Irlanda, da 
própria Bélgica ou de alguns países do Leste...
Os europeus   que se prezam de ser europeístas   têm 

que reagir, a nível nacional e europeu. A União Eu-
ropeia é o mais interessante e original projeto de paz 
e de bem-estar social que se conhece. Não podemos 
deixar que a crise o destrua.
E esse é o grande risco. Somos os primeiros inte-

ressados, como europeístas confessos. Por isso, de-
vemos impor-nos e lutar para mudar as políticas e 
evitar que a União se desagregue e arraste consigo o 
Ocidente. Seria uma tragédia para o mundo.

Colaboração especial de Mario Soares

Dicionário de bolso
O interesse estratégico é um conceito abstrato 

que convém não definir com grande preci-
são.
Para benefício dos leitores, deixo aqui um breve 

mas imprescindível léxico para quem quer perceber 
alguma coisa da trapalhada em que se transformou o 
caso PT/Telefónica.
Activo Estratégico. A estratégia, já se sabia, tem 

costas largas. Serve normalmente de argumento fi-

nal que dispensa justificação ou recurso. Para além 
do mais, confere sempre um ar sisudo e inteligente a 
quem por ela clama. E é, quer sob a forma de substan-
tivo quer sob a forma de adjectivo, uma palavra mui-
to jeitosa (no sentido em que dá um jeitão) para ter à 
mão. No caso em apreço aprendemos, por exemplo, 
que o interesse estratégico é um conceito abstracto 
que convém não definir com grande precisão e que se 
invoca quando se esgotou qualquer racional econó-
mico para justificar um investimento ou recusar um 
desinvestimento. Na mesma linha, aprendemos, um 
activo passa a ser estratégico quando já não há mais 
maneiras, à luz da ciência conhecida, de justificar o 
seu valor. Dada a natureza altamente volúvel e mis-
teriosa desta definição, ficamos finalmente a saber, o 

que hoje é estratégico amanhã pode não ser.
Núcleo Duro. É a designação dada a um saco de ga-

tos vestidos de gravata, com interesses divergentes e 
normalmente conflituantes que, durante um período 
curto de tempo, se portam civilizadamente uns com 
os outros. A sua principal característica é, parado-
xalmente, não ser tão duro como isso. É assim um 
bocadinho como o núcleo de um átomo. Sabe-se que 
é possível dividi-lo (normalmente através do bom-
bardeamento com vil metal) mas ninguém consegue 
controlar com precisão o que acontece depois da fis-
são. Muito menos garantir que a fissão nuclear não dá 
origem a uma reação em cadeia. E isto para não falar 
da trapalhada que é ter de enterrar o lixo nuclear, que 
é como quem diz, a parte do núcleo duro que, deixan-
do de ter utilidade depois da fissão, continua a maçar 
muita gente durante muito tempo.
Centros de Decisão Nacional. São outra abstração 

indefinível. Ninguém sabe exactamente o que são, 
não há provas que alguém tenha visto algum, mas 
enchem a malta de fervores patrióticos e também dão 
um jeitão quando se trata de pôr o Estado a defender 
posições indefensáveis. Tal como os activos estraté-
gicos, são de natureza instável e volúvel. Aparecem e 
desaparecem misteriosa e muito rapidamente do dis-
curso empresarial e político. Há quem lhes chame os 
gambozinos da alta finança. Toda a gente sabe que 
não existem mas mantém muita gente entretida.
Golden Share (por vezes também conhecida por 

Golden Chair). É a porta dos fundos por onde a po-
lítica entra nos bailes de máscaras dos negócios. Ou 
se preferirem uma alegoria mais carnal, são aquelas 
portas em “trompe l’oeil” que os reizinhos de todo 
o tipo e de todo o mundo costumam usar para visi-
tar as suas voluptuosas amantes em noites de maior 
aperto. Em certo sentido são o oposto dos Centros 
de Decisão Nacional. Toda a gente sabe que existem, 
toda a gente sabe exactamente para que servem, toda 
a gente já viu, inclusive, o poder político a usá-las 
com desbragada volúpia e duvidoso decoro, mas to-
dos fingem acreditar que por ali não passa nada.

Pedro Norton

Comentário Semanal de
Economia e Mercados

Semana de 26 a 30 de Julho
Crescimento do PiB americano desacelerou 
e recessão americana foi mais profunda do

que o anteriormente estimado
De acordo com a 1ª estimativa para o PIB 

dos EUA do 2ºT2010, o crescimento trimes-
tral (anualizado) foi de 2.4%, menos 0.2 p.p. 
do que o esperado pelo mercado. Todavia, 
no âmbito do exercício de revisão efectua-
da aos dados do PIB americano dos últimos 
3 anos, assistiu-se a uma forte revisão, em 
alta, do crescimento do 1ºT2010, em 1.0 p.p., 
para 3.7%, embora, de certa forma, à custa 
da revisão em baixa dos crescimentos dos 
dois trimestres imediatamente anteriores, em 
ambos os casos, em 0.6 p.p.. Na verdade, 
aquele exercício de revisão conduziu a uma 
revisão em baixa do PIB em todos os trimes-
tres, provocando que os crescimentos anuais 
de 2007, 2008 e 2009 fossem revistos em bai-
xa, respectivamente, de +2.1% para +1.9%, 
de +0.4% para 0.0% e de -2.4% para -2.6%. 
Além disso, constata-se que: i) a recessão 
foi mais profunda do que o anteriormente 
estimado, tendo o máximo do anterior ciclo 
passado a estar sincronizado com a datação 
de recessões do NBER (4ºT2007) e não no 
2ºT2008; ii) o pior trimestre da crise voltou a 
ser o 4ºT2008 e não o 1ºT2009, com o PIB 
a cair, naquele trimestre, a um ritmo anua-
lizado de 6.8%; iii) o Consumo Privado tem 
vindo a crescer a um ritmo menos vigoroso 
do que o anteriormente estimado; iv) a Taxa 
de Poupança tem vindo a subir, revelando a 
desalavancagem do Consumidor americano. 
Assim, a contribuir para a revisão em baixa 
do PIB esteve, decisivamente, o Consumo 
Privado, cujos crescimentos anuais foram re-
vistos em baixa, particularmente em 2009, de 
-0.6% para -1.2%, a maior queda desde, pelo 
menos, 1947. Refira-se que estas revisões 
resultam, essencialmente, de novos procedi-
mentos utilizados para a estimação do Con-
sumo de Serviços, variável que, dada a sua 
intangibilidade, se torna de mais difícil men-
suração. Da mesma forma, o crescimento do 
1ºT2010 foi fortemente revisto de um robusto 
crescimento de 3.0%, para um mero cresci-
mento de 1.9%. Relativamente ao  2ºT2010, 
constata-se que: i) o Consumo desacelerou, 
menos do que o esperado pelo mercado, mas 
exibiu um crescimento bem mais modesto; ii) 
o contributo da Variação de Stocks foi ainda 
relevante para o crescimento, contrariamente 
ao esperado, facto que também terá resulta-
do da forte revisão a que esta variável foi su-
jeita, e contribuindo, também, para que o In-
vestimento tenha tido o maior contributo para 
o crescimento, ademais que as três principais 
componentes do Investimento em Capital Fixo 
subiram; iii) os Gastos Públicos regressaram 
ao crescimento e atingiram um máximo histó-
rico; iv) as Exportações Líquidas tiveram um 
forte contributo negativo para o PIB, com a 
subida do Défice a reflectir o facto de, por um 
lado, a recuperação da economia americana 
no 1º semestre se ter realizado a um ritmo 
superior à média das demais economias de-
senvolvidas e, por outro lado, de o Dólar ter 
continuado a apreciar durante o 2ºT2010.

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira
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O Mundial das Culturas, nesta edi-
ção de 2010, reuniu mais de 600 

artistas vindos de várias partes do mun-
do. Cantores, tocadores e dançarinos, 
vindos da Algéria, Equador, Estados 
Unidos da América, Finlândia, França, 
Hungria, Indonésia, Martinica, Polónia, 
Porto Rico, Portugal, Rússia e Turquia, 
ofereceram mais de 350 actividades. 

O festival inicia sempre com um desfi-
le que geralmente começa por volta das 
19h00 e nele se integram todos os gru-
pos de folclore. Após este, a multidão 
encaminha-se para o parque Woodyatt 
onde há espectáculos no palco princi-
pal “Grande Place - SAQ” a partir das 
19h15 e uma “Royal Pyrotechnie” mu-
sical é oferecida ao público. Este ano, 
a nossa participação no evento foi um 
pouco diferente dos anos anteriores 
mas não menos interessante. Tivemos 
o prazer de assistir às demonstrações 
folclóricas de alguns países incluindo 
o grupo português “As Lavradeiras de 
Meadela”, que pela primeira vez parti-
cipou neste festival. A atracção portu-
guesa que integrou neste festival este-
ve no mês de Junho a representar o Dia 
de Portugal na Expo 2010 em Xangai, 
China e encantou todos os presentes 
(eu tinha recebido o comunicado da 
imprensa francesa informando-me da 

participação desde grupo no festival 
e dias depois recebi o jornal Folclore 
do qual sou assinante e fiquei radiante 
ao observar a grandiosidade do grupo). 
Aqui em Drummondville, este grupo 
folclórico deixou a plateia em êxtase. 
Foi na verdade um mesclado de arte do 
folclore tanto em cor, como em magia e 
deslumbramento. Tivemos o prazer de 
os apreciar numa tarde intensamente 
soalheira onde muitas centenas de pes-
soas assistiram. O festival em si vem 
matriculando uma maior reputação e 
despertando o interesse de todos, con-
vidando assim um copioso publico. 
Após a actuação, tivemos o privilégio 

de tagarelar com o Sr. José Trigueiros, 
responsável pela comitiva portuguesa 
de Meadela, que foi de uma simpatia 
encantadora e nos aclarou sobre Mea-
dela. Esta freguesia pertence a Viana 
do Castelo e fica na margem do rio 

Lima. Foi uma alegria para eles te-
rem vindo a terras do Quebeque pela 
primeira vez. Tivemos o prazer de tro-
car impressões com vários elementos 
do grupo e tirar algumas fotos. Carlos 
Palma, um “membro” deste grupo, en-
contrando-se a viver e a trabalhar em 
Montreal, com muita alegria e vontade 
moveu montanhas e a estrada foi a via 

para o percurso até Montreal. Conse-
guiu trazer este grupo a figurar no sub-
solo da Igreja Santa Cruz em Montreal. 
Em  pouco tempo  ele conseguiu patro-
cinadores que ofereceram o jantar ao 
rancho e o salão esteve quase repleto 
de fãs do folclore. Foram na verdade 
admiráveis os momentos de folclore 
que este prestigiado grupo ofereceu. 
Foi um evento de marca e grandeza da 
região do Alto Minho. No salão reina-
va a alegria e a vivacidade contagiantes 
das gentes do Minho. Tanto os toca-
dores, como os cantores e dançarinos 
foram e continuarão a ser grandes em-

baixadores da nossa cultura e do nosso 
folclore. A comunidade portuguesa de 
Montreal ficou mais rica com a parti-
cipação do grupo que conta já com 76 
anos de existência e já actuaram em 22 
países. “Com os seus trajes, a alegria 
dos seus cantares e a vivacidade das 
suas danças, o grupo obteve inúmeros 
prémios e distinções em vários países 
da Europa, Ásia, e América”.  
O Mondial des Cultures, terminou em 

beleza, após onze dias de festividades 
e após ter recebido milhares de pessoas 
às diferentes actividades, dando a co-
nhecer uma variada gastronomia e di-
versos tipos de artesanato, tanto locais 
como internacionais. Mais de 230,000 
pessoas participaram neste festival di-
versificado e com artistas internacional-
mente conhecidos. O tempo mostrou-
se muito caprichoso ora enviando-nos 
sol ora chuva. 
O Mondial des Cultures finalizou 

agradecendo a todos os participantes, 
patrocinadores e aos seus dois mil be-
névolos. Para o ano ir-se-á celebrar os 
trinta anos e os preparativos já princi-
piaram.

Natércia Rodrigues
e fotos José Rodrigues

CrÓNICA

o “Mundial das culturas” pela
29ª vez em Drummondville...

a Relíquia
eça de Queirós

Decidi compor, nos vagares deste verão, na minha quinta do 
Mosteiro (antigo solar dos condes de Lindoso), as memórias da 
minha vida - que neste século, tão consumindo pelas incertezas 
da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, en-
cerra, penso eu e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida 
e forte.
Em 1875, nas vésperas de Santo Antonio, uma desilusão de in-

comparável amargura abalou o meu ser; por esse tempo minha 
tia, D. Patrocínio das Neves, mandou-me do Campo de Santana 
onde morávamos, em romagem a Jerusalém; dentro dessas san-
tas muralhas, num dia abrasado do mês de Nizam, sendo Poncio 
Pilatos procurador da Judéia, Élio Lama, Legado Imperial da Sí-
ria, e J. Cairás, Sumo Pontífice, testemunhei, miraculosamente, 
escandalosos sucessos; depois voltei, e uma grande mudança se 

fez nos meus bens e na minha moral. São estes casos, espaçados e altos numa existên-
cia de bacharel como, em campo de erva ceifada, fortes e ramalhosos sobreiros cheios 
de sol e murmúrio, que quero traçar, com sobriedade e com sinceridade, enquanto no 
meu telhado voam as andorinhas, e as moutas de cravos vermelhos perfumam o meu 
pomar. Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória 
superior da minha carreira; e bem desejaria que dela ficasse nas letras, para a posteri-
dade, um monumento airoso e maciço. Mas hoje, escrevendo por motivos peculiarmente 
espirituais, pretendi que as páginas íntimas, em que a relembro, se não assemelhassem 
a um Guia Pitoresco do Oriente. Por isso (apesar das solicitações da vaidade), suprimi 
neste manuscrito suculentas, resplandecentes narrativas de ruínas e de costumes...
De resto esse país do Evangelho, que tanto fascina a humanidade sensível, e bem 

menos interessante que o meu seco e paterno Alentejo; nem me parece que as terras, 
favorecidas por uma presença messiânica, ganhem jamais em graça ou esplendor. Nun-
ca me foi dado percorrer os lugares santos da Índia em que o Buda viveu, arvoredos de 
Migadaia, outeiros de Veluvana, ou esse doce vale de Rajágria, por onde se alongavam 
os olhos adoráveis do Mestre perfeito, quando um fogo rebentou nos juncais, e Ele 
ensinou, em singela parábola, como a ignorância é uma fogueira que devora o homem, 
alimentada pelas enganosas sensações de vida, que os sentidos recebem das enga-
nosas aparências do mundo. Também não visitei a caverna de Hira, nem os devotos 
arcais entre Meca e Medina, que tantas vezes trilhou Maomé, o profeta excelente, lento 
e pensativo sobre o seu dromedário. Mas, desde as figueiras de Betânia até as águas 
coladas de Galiléia, conheço bem os sítios onde habitou esse outro intermediário divino, 
cheio de enternecimento e de sonhos, a quem chamamos Jesus Nosso Senhor; e só 
neles achei bruteza, secura, sordidez, soledade e entulho.
Jerusalém é uma vila turca, com vielas andrajosas, acaçapada entre muralhas cor de 

lodo, e fedendo ao sol sob o badalar de sinos tristes.
O Jordão, fio de água barrento e peco que se arrasta entre arcais, nem pode ser com-

parado a esse claro e suave Lima que lá baixo, ao fundo do Mosteiro, banha as raízes 
dos meus amieiros; e todavia vede! Estas meigas águas portuguesas não correram 
jamais entre os joelhos de um Messias, nem jamais as roçaram as asas dos anjos, ar-
mados e rutilantes, trazendo do céu a terra as ameaças do Altíssimo!
Entretanto, como há espíritos insaciáveis que, lendo de uma jornada pelas terras da 

Escritura, anelam conhecer desde o tamanho das pedras até ao preço da cerveja, eu 
recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de romagem, o alemão 
Topsius, doutor pela Universidade de Bonn e membro do Instituto Imperial de Escava-
ções Históricas. São sete volumes in quarto, atochados, impressos em Leipzig, com 
este titulo fino e profundo - JERUSALÉM PASSEADA E COMENTADA.
Em cada página, desse sólido itinerário, o douto Topsius fala de mim, com admiração 

e com saudade. Denomina-me sempre o ilustre fidalgo lusitano; e a fidalguia do seu 
camarada, que ele faz remontar aos Barcas, enche manifestamente o erudito plebeu de 
delicioso orgulho. Alem disso o esclarecido Topsius aproveita-me, através desses reple-
tos volumes, para pendurar, ficticiamente, nos meus lábios e no meu crânio, dizeres e 
juízos ensopados de beata e babosa credulidade - que ele logo rebate e derroca com 
sagacidade e facúndia! Diz, por exemplo: - “Diante de tal ruína, do tempo da Cruzada 
de Godofredo, o ilustre fidalgo lusitano pretendia que Nosso Senhor, indo um dia com a 
Santa Verônica...” - E logo alastra a tremenda, túrgida argumentação com que me deliu. 
Como, porém, as arengas que me atribui não são inferiores, em sábio chorume e arro-
gância teológica, as de Bossuet, eu não denunciei numa nota à Gazeta de Colônia - por 
que tortuoso artifício a afiada razão da Germânia se enfeita, assim, de triunfos, sobre 
a romba fé do Meio-Dia. Há, porém, um ponto de JERUSALÉM PASSEADA que não 
posso deixar sem enérgica contestação. E quando o doutíssimo Topsius alude a dous 
embrulhos de papel, que me acompanharam e me ocuparam, na minha peregrinação, 
desde as vielas de Alexandria até as quebradas do Carmelo. Naquela forma rotunda que 
caracteriza a sua eloquência universitária, o Doutor Topsius diz: “o ilustre fidalgo lusita-
no transportava ali restos dos seus antepassados, recolhidos por ele, antes de deixar 
o solo sacro da pátria, no seu velho solar torreado!...” Maneira de dizer singularmente 
falaz e censurável! Porque faz supor, a Alemanha erudita, que eu viajava pelas terras do 
Evangelho - trazendo embrulhados num papel pardo os ossos dos meus avós!
Nenhuma outra imputação me poderia tanto desaprazer e desconvir. Não por me de-

nunciar à Igreja, como um profanador leviano de sepulturas domésticas; menos me 
pesam a mim, comendador e proprietário, as fulminações da Igreja, que as folhas secas 
que às vezes caem sobre o meu guarda-sol de cima de um ramo morto; nem realmente 
a Igreja, depois de ter embolsado os seus emolumentos por enterrar um molho de ossos, 
se importa que eles para sempre jazam resguardados sob a rígida paz de um mármore 
eterno, ou que andem chocalhados nas dobras moles de um papel pardo. Mas a afirma-
ção de Topsius desacredita-me perante a burguesia liberal; e só da burguesia liberal, 
onipresente e onipotente, se alcançam, nestes tempos de semitismo e de capitalismo, 
as cousas boas da vida, desde Os empregos nos bancos até as comendas da Concei-
ção. Eu tenho filhos, tenho ambições. Ora, a burguesia liberal aprecia, recolhe, assimila 
com alacridade um cavalheiro ornado de avoengos e solares; é o vinho precioso e velho 
que vai apurar o vinho novo e cru; mas com razão detesta o bacharel, filho de algo, 
que passeie por diante dela, enfunado e teso, com as mãos carregadas de ossos de 
antepassados - como um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela lhe 
faltam. Por isso, intimo o meu douto Topsius (que, com os seus penetrantes óculos, viu 
formar os meus embrulhos, já na terra do Egito, já na terra de Canaã), a que na edição 
segunda de JERUSALÉM PASSEADA, sacudindo pudicos escrúpulos de acadêmico e 
estreitos desdéns de filósofo, divulgue à Alemanha científica e à Alemanha sentimental 
qual era o recheio que continham esses papéis pardos – tão francamente como eu o 
revelo aos meus concidadãos nestas páginas de repouso e de férias, onde a realidade 
sempre vive, ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da História, ora 
mais livre e saltando sob a caraça vistosa da Farsa. 

Continuação na próxima edição
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os novos desafios da economia global
Com prefácio de João Duque, Pro-

fessor de Economia e presidente do 
Instituto Superior de Economia e Gestão, 
foi lançado e encontra-se à venda em to-
das as livrarias do país, o livro “Os novos 
Desafios da Economia Global – Uma 
visão critica da Competitividade Nacio-
nal”, da autoria do Professor Rui Vinhas 
da Silva. Trata-se de uma obra que ana-
lisa as razões que deram origem à situa-
ção económica e financeira que 
hoje se vive, ao mesmo tempo 
que aponta soluções para a sa-
ída da crise. Mas melhor do 
que falar do livro é deixar que 
o livro, fale por si. “Este é o 
tempo da travessia para a eco-
nomia mundial mergulhada em 
profunda crise. Este é também 
o tempo da travessia para as 
ciências económicas no sentido 
de uma revogação paradigmá-
tica cuja resultante seja um desenvolvi-
mento justo e equitativo das sociedades 
contemporâneas. O novo paradigma deve 
incorporar o homem, o seu comporta-
mento e idiossincrasias como muito mais 
do que variável periférica dos sistemas 
económicos. Este é também o tempo da 
travessia para a economia Portuguesa, 
tolhida por equívocos de décadas e sem 
vontade regeneradora. Sem um desígnio 
estratégico para as próximas décadas, 
concertado, supra-ideológico e apartidá-
rio, que envolva todos os stakeholders na 
construção de excelência em duas ou três 
áreas de conhecimento; sem um entendi-
mento profundo do conteúdo de valor, e 
da construção e agregação em bens em 
serviços na perspectiva do consumidor de 
mercados sofisticados e afluentes, tudo o 

resto são velhos caminhos que nos levam 
aos mesmos lugares” Rui Vinhas da Sil-
va é Professor Associado da Manchester 
Business School, onde lecciona nos pro-
gramas de MBA e Doutoramento desde 
1999. É licenciado em Administração e 
Gestão de Empresas (1990) e Economia 
(1991) pela York University, Canadá, 
MBA pela Aston Business School, Rei-
no Unido (1993) e Doutoramento pela 

Manchester Business School 
(1998), onde efectuou o Pós-
Doutoramento (1999). Tem 
uma extensa lista de publica-
ções em prestigiadas revistas 
científicas norte-americanas e 
europeias. A sua pesquisa cen-
tra-se actualmente nas áreas da 
competitividade nacional e efei-
tos do país de origem na repu-
tação das nações. Tem também 
uma extensa actividade regular 

de docência fora da Manchester Business 
School, incluindo a Universidade de São 
Paulo, o IST e o ISCTE. Na últina déca-
da contribuiu frequentemente no âmbito 
de programas de MBA em organizações 
blue chip, incluindo a PriceWaterhouse 
Coopers em Baskin Ridge, New Jersey, 
KPMG em Manchester, ou Sumitomo 
em Topolcany na Eslováquia. Contribui 
com regularidade em vários programas 
de formação de quadros superiores pú-
blicos e privados, incluindo o governo 
da Malásia, programa MTP-TACIS da 
União Europeia em vários países da an-
tiga União Soviética, e oficiais generais 
das Forças Armadas Britânicas no âmbi-
to do programa AMAC em Manchester.
É casado e tem dois filhos.

Lagoas da Silva

o coração terá razões…
É conhecida a expressão. “O co-

ração tem razões que a própria 
razão esquece”. E certo. Só que mui-
tas vezes se deveria acrescentar ”…o 
bom-senso”. Tão repetidamente es-
quecido também.
Nestes últimos dias várias controvérsias 

têm servido para alimentar as ambições 
ou a falta delas, consoante o lado do 
banco onde nos sentemos, de políticos 
na oposição, outros a caminhar para lá e 
jornalistas que não encontraram melhor 
para encherem páginas nos seus perió-
dicos. Num lado e noutro do Atlântico. 
A falta de matéria, a falta de razões, pôs 
o chefe da Oposição Michael Ignatieff a 
fabular sobre o muito comentado ques-
tionário longo — que no fundo não in-
teressa a ninguém — fazendo como de 
costume uma tempestade num dedal. Os 
jornais de orientação liberal embarcaram 
com largos comentários, numa intenção 
bem definida de aliciar a opinião pública. 
E nisso são águias. Mas, falta de motivos 
para arengar a população que encontra 
no seu caminho, Ignatieff ataca a compra 
de 65 aviões F-35, — com 3 modelos de 
características específicas, um para ater-
ragem em pista normal, um em pista de 
porta-aviões e o outro modelo levanta e 
aterra na vertical. São aeronaves de sofis-
ticada tecnologia, furtivas e polivalentes, 
que são destinadas à necessária substitui-
ção dos F-18 em final de serviço dentro 
de alguns anos, no caso canadiano. 
A encomenda do Canadá é para aviões 

de aterragem tradicional. Neste projecto 
americano são parceiros para além do 
Canadá, a Itália, a Inglaterra, a Holanda, 
a Noruega, a Dinamarca, a Austrália e a 
Turquia. Confiemos que toda esta gente 
implicada será, pelo menos, tão inteli-
gente como M. Ignatieff… mesmo se a 
decisão deles é de apoio e compra desses 
aparelhos. A Defesa do Canadá precisa de 
ter material de reacção eficaz e versátil. 
A menos que Michael Igantieff— talvez 
influenciado pelas suas origens, prefira 
fazer a defesa do Canadá com cocktails 
Molotov… A acompanhar a encomen-
da dos 65 aparelhos, haverá benefícios 
elevados para diversas empresas da in-
dústria aeronáutica no país, entre elas a 
montrealense Héroux-Devtek, cuja par-
ticipação no programa poderá engendrar 
receitas de 100 milhões de dólares anuais. 
Porém, Ignatieff e os liberais, criticam o 
não ter havido cadernos de ofertas….isto 

das comanditas deixou marcas. 
É evidente que é este o modelo prefe-

rido pela Defesa nacional, como por es-
ses outros países e o único construtor é a 
americana Lockheed Martin. 
A que serve então a contestação?
Insistir de forma obsessiva e persegui-

dora num tema perdendo a visão de con-
junto, cria verdadeiramente caricaturas 
de gente que disformam as realidades, 
numa insensata procura de serem notí-
cia. Conhecemos o género mesmo a ní-
vel comunitário. E neste caso, em forma 
de parêntesis, por vezes a manifestação 
de tanta ignorância torna-se enervante, 
sendo apenas em consideração com de-
licadas situações humanas que consigo, 
bem ou mal, reprimir lícitos desejos de 
resposta adequada aos exageros de re-
tórica. Mas enfim, nesses casos, posso 
desculpar obscurantismos, porque nunca 
procuro ser notícia, antes levar a notícia, 
a informação, e se oportuno, facilitar de-
bate sereno e inteligente. Mas, para os 
ardentes e exaltados argumentistas de 
“tabanca”, uma árvore que cai faz mais 
barulho do que uma floresta que cresce.
Em Portugal, a situação é idêntica. Com 

o arquivamento da documentação pela 
Direcção Central de Investigação e Ac-
ção Penal, que tratava de corrupções e 
financiamentos políticos ocultos, entre 
outros, e que punha sérias dúvidas no 
comportamento de José Sócrates no caso 
Freeport, apenas ficaram nas malhas dois 
figurantes que estarão longe dos muros 
prisionais portugueses. Ao fim de seis 
anos de lenta investigação, de rumores, 
de deixar pensar e de ditas provas inso-
fismáveis, eis que todos são bons meni-
nos e ninguém tem culpa. Enfim, quase 
ninguém. Relembremos que o já tris-
temente célebre processo Freeport teve 
na sua origem suspeitas de corrupção e 
tráfico de influências na alteração à Zona 
de Proteção Especial do Estuário do Tejo 
e licenciamento do espaço comercial em 
Alcochete, quando José Sócrates, actual 
primeiro ministro, era ministro do Am-
biente. Apanharam-se gravações, suspei-
tou-se de primos e compadres e afinal, a 
eficiente Justiça portuguesa, resolveu o 
assunto da melhor maneira para os bons 
meninos. Só faltará dizer que foi inven-
ção e má intenção de jornalistas. Soa a 
trocadilho conhecido…
Quando a cor é a mesma, o coração lá 

terá razões… Raul Mesquita

Que resposta dá o
sistema de justiça?
Quando por aí surgiu a triste ideia 

de fazer trabalhar, em termos gra-
ciosos, quem se encontre a receber uma 
pensão de apoio social, de pronto percebi 
no que tal triste ideia poderia vir a dar: a 
criação de uma fonte de mão de obra ba-
rata, levando ao despedimento de quem 
já possa encontrar-se a trabalhar com al-
gum tipo de contrato válido. Pois, aí está 
um conjunto de queixas que a União dos 
Sindicatos de Braga apresentou junto dos 
tribunais locais e de outras entidades com 
competência para tratar deste tema: corre 
a notícia de que algumas IPSS, alegando 
diminuição de procura dos respectivos 
serviços, estão a despedir trabalhadores, 
mas ao mesmo tempo que vão recrutan-
do outros junto dos centros de emprego. 
Como se torna evidente, a ser esta uma 

realidade, estes novos trabalhadores cus-
tarão muito menos que os entretanto des-
pedidos. Mas também não deixa de ser 
estranho que, a ser verdadeira esta notí-
cia, sendo uns despedidos por diminui-
ção da procura dos respectivos serviços, 
acabem outros por ser requisitados junto 
dos tais centros de emprego! O leitor não 
acha estranho? Bom, toda a gente terá 
de achar. Cá ficamos, pois, à espera do 
resultado das queixas apresentadas pela 
União dos Sindicatos de Braga junto dos 
Tribunais, embora, pelo que se conhece 
do mau funcionamento do Sistema de 
Justiça, a esperança no surgimento de 
resultados significativos seja ínfima. Fi-
camos à espera.

Hélio Bernardo Lopes

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Paróquia Portuguesa

Senhor Santo Cristo dos Milagres
1100 Kenaston Street, Gloucester, Ontario K1B 3P5

FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA

10, 11 E 12 DE SETEMBRO 2010

D.J. SOL-MAR
PARA OS JOVENS

11:00 p.m.

Grandioso Show com o artista Chico Avila da California - 9:00 p.m.

Jogos
Concurso

De
Suêca

Dominôs
E

Arrematações

D.J. SOL-MAR
Musica Portuguesa

8:00 p.m.

COZINHA
Comida Portuguesa

Folclore

_______________________________________________

Este Grande Artista

continua a fazer Digressões

nos Estados Unidos, Canada,

Portugal Continental e Ilhas,

Brasil, Venezuela, Australia

e Agora também começa a

ter muitos contactos pelos

varios países da Europa._______________________________________________

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Para mais informaçôes
FERNANDO e ALZIRA DINIZ 868-1237 LUCIA e JOSE BETTENCOURT 220-2390
MANUEL e EDITE BARROS 841-6834 NUNO e FERNANDA REMEDIOS 819-246-8041
ANSELMO E PAULA REMEDIOS 819-771-1664 DELFIM e GRACINDA RIBEIRO 749-3565
JOSE e IRENE FERREIRA 742-7570 ADELINA LEAL 592-5901

PROCISSÃO de Velas - Depois da Missa das 6:30 p.m.
SOCCER - Durante a Tarde Com Bar e BBQ

Missa à 12:00
Pelo sacerdote Jimy
Procissâo 1:15 p.m.

Durante a tarde
Comida, Musica
4-grupos Folclore

Paróquia Portuguesa
Senhor Santo Cristo dos Milagres

1100, Kenaston Street, Gloucester, Ontario K1B 3P5

fESTA DE NOSSA SENHORA DE fáTiMA
10, 11 e 12 de Setembro de 2010

SEXTA-fEiRA
DJ SOL-MAR

Música portuguesa
20h00

COZINHA
Comida portuguesa

Folclore

DJ SOL-MAR
Para os jovens

23h00

SáBADO
Procissão das Velas - Depois da missa das 18h30

futebol - Durante a tarde com bar e BBq
Grandioso espectáculo com Chico ávila, da Califórnia, às 21h00

Este grande artista continua a 
fazer digressões nos Estados 

Unidos, Canadá, Portugal, 
Brasil, Venezuela, Austrália, e 
agora, com muitos contactos 

pelos vários países da Europa
Missa às 12h00

Pelo Sacerdote Jimmy
Procissão às 13h15

DOMiNGO Durante a tarde
comida, música

4 ranchos folclóricos
Jogos 

Concurso de sueca
Dominó

Arrematações
Para mais informações

fernando e Alzira Diniz         613-868-1237
Manuel e Edite Barros           613-841-6834
Anselmo e Paula Remédios  819-771-1664
José e irene ferreira             613-742-7570

Lúcia e José Bettencourt             613-220-2390
Nuno e fernanda Remédios         819-246-8041
Delfi m e Gracinda Ribeiro          613-749-3565
Adelina Leal                   613-592-5901

SEJAM TODOS BEM-ViNDOS
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Teresa Braz
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Agosto de 
2010, com 78 anos de idade, Teresa Braz, 
natural de Vilarinho-da-Mó, Boticas, Beça, 
Portugal.
Deixa na dor a sua filha Margareth (Mark 
Bolton), seus netos Maxwel, Mathias, 
Markus, Magnus e Mackenzie, sua irmã 
Aldina Anes, sobrinho(a)s, assim como 
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, boul. Saint-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 5 de Agosto, das 17h às 22h. 
O funeral terá lugar sexta-feira, dia 6, às 10 horas, na Igreja Santa 
Cruz. Irá a sepultar, em cripta, no Mausoléu Marie-Auxiliatrice, no 
Cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

†

PROBLEMAS COM O COMPUTADOR
No seu dia-a-dia profissional e pessoal, tem sido prejudicado a 
nível de problemas de computador? 

514-299-2966 DEPOiS DAS 18H

3 de agosto de 2010
1 euro = caD 1.361320

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:00 ZIG ZAG  
09:30 HÁ VOLTA
11:00 CICLISMO: 72.ª VOLTA
          A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 LÁ E CÁ  
16:30 MAGAZINE BRASIL CONTACTO  
17:00 BIOSFERA  
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE BRASIL CONTACTO  
22:15 CIDADE DESPIDA    
23:00 ILHA DE MOÇAMBIQUE
00:00 XI FESTIVAL ANGRA JAZZ 2009
00:30 CASAS COM HISTÓRIA
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:30 HÁ VOLTA
11:00 CICLISMO: 72.ª VOLTA
          A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 FILHOS DA NAÇÃO
16:30 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO  
17:00 HERMAN 2010   
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO  
22:15 O DIA DO REGICÍDIO   
23:00 HÁ CONVERSA
00:00 MUSICAL
00:30 RECANTOS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
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02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:30 HÁ VOLTA
11:00 CICLISMO: 72.ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A ALMA E A GENTE   
16:30 MAGAZINE TIMOR CONTACTO  
17:00 CASAS COM HISTÓRIA
17:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA  
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO  
22:15 GRANDE NOITE
           DO FADO DE LISBOA 2006
23:15 NOS PASSOS DE MAGALHÃES
00:00 JANELA INDISCRETA
          COM MÁRIO AUGUSTO   
00:30 A DE AUTOR
01:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 RUMOS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG  
05:00 JÁ SEI COZINHAR  
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:15 HÁ VOLTA
11:00 CICLISMO: 72.ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
12:45 BIOSFERA  
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO  
14:00 EUROTWITT
14:30 DE SOL A SOL(R/) 
15:00 TELEJORNAL  
16:15 ATLÂNTIDA/MADEIRA
16:30 Programa a designar
18:15 CIDADE DESPIDA(R/)     
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ  
20:30 TELEJORNAL
21:30 A MINHA TIA E EU
22:30 AS ILHAS ATLÂNTICAS E O BRASIL 
23:30 NOBRE POVO(R/) 
00:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:30 CONCELHOS DE PORTUGAL(R/) 
01:00 SOCIEDADE ANÓNIMA 

02:00  ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL  
06:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 HÁ VOLTA
11:00 CICLISMO: 72.ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
12:45 INICIATIVA  
13:30 MAGAZINE EUROPA CONTACTO  
14:00 SÓ ENERGIA
14:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
15:00 TELEJORNAL  
16:00 Programa a designar
17:00 JANELA INDISCRETA
           COM MÁRIO AUGUSTO(R/)    
17:30 RECANTOS (R/) 
18:00 GRANDE NOITE DO FADO DE 
LISBOA 2006(R/) 
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 Programa a designar
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO(R/)   
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)

01:00 NO AR, HISTÓRIA DA RÁDIO EM 
PORTUGAL
02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
08:30 ZIG ZAG  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:30 CICLISMO: 72ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GOSTOS E SABORES  
16:30 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. JERSEY  
17:15 SÓ VISTO!(R/)    
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:10 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
21:04 TELEJORNAL MADEIRA  
21:41 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - N. JERSEY  
22:15 NO DIA EM QUE...   
23:00 TRIBUTO A...
00:30 A HORA DE BACO  
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:30 CICLISMO: 72ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 RUMOS
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO(R/)   
17:30 NOBRE POVO
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO  
22:15 EI-LOS QUE PARTEM - 
          HISTÓRIA DA EMIGRAÇÃO 
          PORTUGUESA
23:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA  
00:00 XI FESTIVAL ANGRA JAZZ 2009
00:30 DE SOL A SOL
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

* HORA DE MONTREAL                             ** HORáRiO SuJEiTO A MODifiCAçõES

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

Igreja Baptista Portuguesa  514.484.3795
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

AGÊNCiAS DE ViAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638

CONfORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATiNO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LiSBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOuTiQuES
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANCOS
CAiXA PORTuGuESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALiZADORES
PLOMBERiE & CHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
CLÍNiCAS
CLÍNiCA MÉDiCA LuSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABiLiSTAS
ANÍBAL AfONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTiSTAS
DR. THuY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELECTRiCiDADE
ELECTRO-LuSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
fARMáCiAS
fARMáCiA RiTA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
fuNERAiS
ALfRED DALLAiRE|MEMORiA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATiON SERViCE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARiA
Sá & fiLHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONuMENTOS
GRANiTE LACROiX iNC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTáRiOS
Me. LuCiEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDuARDO DiAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OuRiVESARiAS
ROSAS DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAuRANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

CANTINhO DA POEsIA

ao ver te no salão
Ao ver te no salão em que estavas com um novo amor,

A te abraçar sorrindo,
No momento pareceu-me que eu estava sumindo.

Porque fiquei a ponto de não mais poder falar!
Tal o impacto que este encontro veio me causar.

Juro-te que eu mesmo não podia acreditar no que estava sentindo,
Isto porque era um romance findo,

E que não tinha nada mais para sobreviver,
O fim seria o melhor para ti e para mim.

Mas, no entanto me surpreendeu o que senti,
Será que ainda sinto algo por ti?

Ou quem sabe não estava preparado para situação,
Pois a verdade é que queiras ou não!

Esse encontro me feriu a alma e o coração.
Vivaldo Terres

Alexandre Rodrigues
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Julho 
de 2010, com 32 anos de idade, Alexandre 
Rodrigues, natural de Ponte da Barca, 
Portugal, filho de António Rodrigues e 
Rosalina Pereira.
 Deixa na dor os seus pais, sua namorada 
Karine Fortin, seu irmão Nelson (Marie-Josée 
Desmarais), sua irmã Sylvie, seus sobrinhos 
Eva e Ricardo, tio(a)s, assim como restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar no sábado 17 de Julho, após missa de corpo 
presente, às 10h00, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério 
Le Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Carlos Pimentel
Faleceu em Laval, no dia 27 de Julho de 
2010, com 59 anos de idade, Carlos Pimentel, 
natural de São Pedro, São Miguel, Açores, 
esposo de Maria Albertina Benevides.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos Rafael 
(Nathalie Larose), Keven e Alex, sua neta 
Jessye Pimentel, irmãos(ãs), cunhado(a)s, 
sobrinho(a)s, assim como restantes familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, boul. Saint-Martin E., Laval
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 31 de Julho, após missa de corpo presente, 
às 10h00, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval. Foi a sepultar no 
Cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

lisboa Berço do fado
Aqui nesta Lisboa aonde o fado

Cresceu e deu os seus primeiros passos
Foi em humilde berço embalado

E Lisboa afagou-o nos seus braços.

Aqui nesta Lisboa foi menino
Deixou em cada bairro o seu perfume

E teve a negra noite por destino 
Onde expressa a cantar o seu queixume.

Ninguém sabe ao certo aonde nasceu
Mas teve em Portugal acolhimento
Sabemos que apenas aqui cresceu

Mas não tem certidão de nascimento.

Será que seja o fado divindade
Que Deus a Portugal deu de presente
Tal como a nossa íntima saudade ...

Não se vê, não se tange e só se sente !...
Euclides Cavaco

†

†

Maria Teresa Vieira
1918 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 26 de Julho de 
2010, com 92 anos de idade, Maria Teresa 
Vieira, natural de Leiria, Portugal.
O seu filho, sua nora e suas netas vêm 
por este meio agradecer a todos que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres, que decorreram no dia 29 de 
Julho de 2010.

10º ano de saudade
Manuel Cabral

faleceu em 6 de Agosto de 2000

M E M O R A N D U M

Adeus! Teremos sempre um lugar especial para ti nas nossas 
vidas.

Saulina, Nancy e Vanessa

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

† fatima Massa Moniz
Faleceu em Montreal, no dia 13 de Julho de 
2010, com 80 anos de idade, Fatima Massa 
Moniz, natural de Arrifes, São Miguel, Açores, 
viúva de Augusto Moniz (A.M. Roofing).
Deixa na dor seus filhos David Moniz e Te-
resa Moniz, assim como restantes familiares 
e amigos.
A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos 
Obrigado e Bem-Hajam.
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2 máquinas de costura industrial. 1 
overlock (5 fios) e 1 plain de marca 
Singer com todos os acessórios 
incluídos. 450-665-8629

veNDe-Se

ANúNCIOs A PARTIR DE $9.00*
*A PARTiR DE $9.00 POR SEMANA. TAXAS NãO iNCLuÍDAS. APLiCáVEL A NOVOS ANúNCiOS uNiCAMENTE.  TODOS OS ANúNCiOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCiA, ViSA Ou MASTERCARD - DiNHEiRO, PASSAR NA REDACçãO.

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. Salário conforme experiên-
cia. Contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

Companhia de paisagismo procura 
homens para trabalhar nos jardins, 
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom 
salário. Ligue já. Sr. fernandes: 
514-554-0213 ou 450-641-7389

St-Léonard, grande 4½ com 
grande terraço e estacionamento 

subterrâneo privado. 
514-728-6831

Agência de viagens procura agen-
te de viagem que fale português, 
francês, inglês, com formação tu-
rística. Boas regalias sociais. Sa-
lário conforme experiência. Enviar 
CV por e-mail: 
travelagency09@hotmail.com

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

Esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

aRReNDa-Se

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

ORAçãO à NOssA QUERIDA MãE
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Vós 
que amais e guardais todos os dias, Vós que sois a mais bela das mães, 
a quem eu amo de todo o coração, eu Vos peço mais uma vez que me 
ajudeis a alcançar esta graça por mais difícil que seja (fazer o pedido). 
Sei que Vós me ajudareis, me acompanhareis até à hora da minha morte. 
Amén. Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer esta oração três dias 
seguidos e alcançará a graça por mais difícil que seja. Mandar publicar. 
Caso extremo, fazer a oração em três horas. Agradeço à Nossa Senhora 
Aparecida por esta graça.                                                                        S.A.

oRaÇÃo

vIDAs

lionel Richie: ‘o amor 
nunca sai de moda’

O cantor e compositor americano Lio-
nel Richie, que se tornou famoso pelas 
suas baladas românticas, defende que 
algumas das canções que escreveu tive-
ram grande impacto na vida de muitas 
pessoas. O músico de 61 anos, autor de 

hits como ‘Say You, Say Me’ ou ‘Hello’, acredita 
que muitos dos seus fãs fizeram amor, casaram ou 
divorciaram-se ao som dos seus temas e considera 
que continua a fazer sucesso, pois só escreve sobre 
amor. “E o amor nunca sai de moda”, sublinhou o 
pai adoptivo da socialite Nicole Richie.

livro revela relação 
gay de christopher Reeve

Christopher Reeve, actor que ganhou 
fama ao protagonizar os filmes do 
‘Super-Homem’, terá mantido um re-
lacionamento homossexual nos anos 
70, revela o livro ‘Hollywood Babylon 
Strikes Again’.
A obra conta que Reeve e o actor por-

no Cal Culver se conheceram nas audições para 
uma peça da Broadway. “Christopher era um gran-
de amante, e eu acho que o nosso relacionamen-
to [que durou dois meses] o libertou sexualmente. 
Penso que ele não era gay, estava curioso”, alega 
Culver num trecho do livro.

Nereida
prepara casamento
A menos de um mês 
de dar o nó com o em-
presário Pedro Saba-
ter, Nereida Gallardo, 
26 anos, diz estar cada 
vez mais ansiosa. “Es-
tou mais nervosa do 
que o Pedro. A minha 
mãe já nem tem unhas. 
No entanto, trabalhei 
atempadamente em 
todos os pormenores 
para que no dia corra 
tudo bem. Está tudo 
pronto. Só falta que 
me mandem o vestido 
para casa”, contou ao 
CM a maiorquina, que 
esteve no Porto no 
cabeleireiro Joaquim 
Guerra, onde apro-
veitou para combinar 
o penteado do grande 
dia. “Vim mudar de 
visual e aproveitei para tratar das minhas unhas”, 
disse, escusando-se a revelar pormenores sobre o 
vestido: “Vai ser surpresa. Só digo que é branco, 
largo e comprido”. A cerimónia, a 21 de Agosto, 
vai acontecer num hotel em Palma de Maiorca, com 
vista para o mar e praia privativa, perante 80 con-
vidados. “Só a família mais próxima de mim e do 
Pedro vai estar presente”, confidenciou a ex-namo-
rada de Cristiano Ronaldo, que ainda não sabe onde 
será a lua-de-mel, oferta dos pais. “Desconfio que 
seja nas ilhas Maurícias, mas resta-me esperar”, 
disse entre sorrisos. Nereida e Pedro já vivem jun-
tos, mas com o casamento vão mudar-se para uma 
casa maior. “Não é a casa dos meus sonhos, mas 
uma coisa de cada vez”, afirmou, garantindo que 
ter filhos não é uma prioridade. “Embora o Pedro 
queira muito ser pai, até ao final do ano que vem 
não quero ser mãe”, rematou, feliz.

Senhora para trabalhar ao balcão, 
que fale francês e inglês. 

Contactar João (Jean) 
514-842-3558

Chauffeur et homme 
à tout faire recherché, 

30 à 40 ans, célibataire. 
Appartement privé, 

meublé et chauffé fourni. 
Bonne rémunération. 
À 1 heure au nord de 
Montréal. Références 
requises. Envoyez CV 
avec photo récente à : 
C.P. 27503, franchise 

Pont-Viau, Laval (qC), 
H7G 4Y2

eMpReGoS

coNTeNToReS
Procura-se espaço em contentor 
para Portugal. 

514-744-1482, depois das 18h

Empregada de balcão. Tempo in-
teiro ou parcial. 514-281-6947
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ANEDOTA

8 DIfERENçAs

Uma mulher é transferida para trabalhar noutra cidade. Depois de al-
guns dias manda um telegrama ao ex-marido:
“Envia, urgente, papéis do divórcio, encontrei companheiro ideal, reú-
ne as condições do novo modelo da Fiat - Palio Week-End”. O marido 
estranha e vai até à concessionária FIAT mais próxima e pede as ca-
racterísticas do novo modelo. O vendedor diz-lhe:
- Tem um motor maior e mais potente, é mais comprido e mais largo, 
sobe de rotação mais rapidamente, mantém rotações altas por mais 
tempo, o exterior é todo mais bonito, a suspensão é mais dura, tem 
menor peso, está sempre pronto para ser usado em qualquer terreno 
e bebe pouco. O marido compreende os motivos da mulher e deci-
de procurar uma nova companheira. Depois de poucas semanas o 
ex-marido manda o seguinte telegrama: “Mandei papéis do divórcio, 
encontrei companheira que reúne as condições do novo Jeep”.
A esposa, um tanto confusa, vai até à concessionária e pede as carac-
terísticas do novo Jeep: Diz o vendedor : - É mais resistente, suporta 
maior peso, tem lubrificação permanente, a carroceria é mais lisa e 
cheia de curvas, o interior é mais confortável e macio, tem duplo air 
bag, o escape é mais silencioso, não vaza óleo, tem tração à frente 
e atrás, não faz barulho se a marcha entra de raspão e aceita engate 
na traseira.

AMOR à PROvA DE ÁGUA

a sua relação vai resistir às férias?
Pensamos que as férias são o paraíso, mas podem 

ser um inferno para um amor que se acredita-
va resistir a tudo, até à insolação. Descubra se tem 
uma paixão escaldante ou um balde de água fria.
1. Já tinham uma boa relação antes das férias?
Pronto, isto é básico. Se passaram quinze dias a discu-

tir porque um queria ir para Bora-Bora e o outro queria 
Alfornelos, e quase acabaram por causa disso; se a coi-
sa já estava tremida porque ele chega todas noites às 
11h e vai pôr-se a regar tomates no Farmville enquanto 
ela fica a ver repetições da ‘Anatomia de Grey’; se só 
aguentaram até às férias porque pensaram assim: ‘É só 
stresse, pode ser que com um bocadinho de sol e mar a 
coisa se componha’. Se só um deles é que pensou assim 
porque o outro andava nesse momento a arrastar a asa 
à Geninha (ou ao Geninho) do Marketing e a pensar. 
“Mas que seca, tenho de ir de férias com a patroa/patrão’  
(depreende-se que em sentido figurado). Se acharam 
que 15 dias a olhar um para o outro iam fazer o milagre 
do tempo e recuar até à altura em que tinham 18 anos e 
andavam no paredão de mão dada a chocar com todos 
os outros paredanenses e davam beijinhos em todos os 
semáforos (isto pode ter sido há duas semanas)...
Conclusão: Se calhar é melhor pensar duas vezes antes 

de ir de féria com aquela pessoa.
2. Vão levar alguém com vocês?
Se vão levar algum destes items com vocês: criança 

com menos de 15 meses e mais de 15 quilos de tralha 
acoplada; criança com predisposição para se enterrar na 
areia até ao pescoço e afogar-se em todas as piscinas; 
criança com predisposição para se barricar no hiper-
mercado porque queria gelado de bacalhau e não há; 
qualquer tipo de criança; qualquer tipo de sogra; qual-
quer tipo de cão; amigos melgas daqueles que querem 
fazer tudo em grupo; amigos daqueles que nunca estão 
quietos e visitam quatro pirâmides aztecas de manhã e 
três túmulos egípcios de tarde; aquelas pessoas que atra-
em desastres e que mal chegam à vivenda que alugaram 
juntos já torceram o tornozelo na escada em caracol e 
depois passam a tarde a protestar que não queriam dar 
tanto trabalho...
Conclusão: O melhor é irem os dois sozinhos.
3. Vão os dois sozinhos?
Pode ser o melhor e o pior dos tempos. Aqui depen-

de do sítio para onde vão: se houver alguma animação, 
museus para ver e excursões para passear, têm mais 
hipóteses de não se comerem (vivos) e sempre podem 
passar os serões a comparar fotografias e a dizer mal do 
guia. Agora se a única fonte de diversão de um é o outro, 
tenham medo. Tenham muito medo. Ao fim do primeiro 
dia já esgotaram todas as posições do kamasutra, ao fim 
do segundo já leram todos os livros que traziam, ao fim 
do terceiro, em desespero, foram fazer uma daquelas 
massagens para casais, depois zangaram-se porque ela 
achou que ele fazia muita converseta com a massagista, 

que é tailandesa e tudo e se chamava qualquer coisa que 
em tailandês significa Rosa da Madrugada, e ela refila 
que ele já não lhe liga porque se chama Maria de Fáti-
ma, se se chamasse Rosa da Madrugada em tailandês 
outro galo cantaria, ele amua e vai para a praia sozinho, 
ela amua e vai para a praia sozinha, é pena é a praia ser 
a mesma, ele a mandar mailes ao chefe a perguntar se 
não estão soterrados em trabalho e não precisam de uma 
mãozinha, ele a falar ao telemóvel com a melhor amiga 
a dizer-lhe que devia era ter casado com o Paulinho da 
contabilidade, e ainda faltam 12 dias!
Conclusão: A não ser que estejam em lua de mel (e 

mesmo assim...), é melhor levarem umas excursões pla-
neadas.
4. São flexíveis?
Não quer dizer que cheguem com as mãos aos pés. 

Quer dizer que não são o tipo de pessoa que no avião já 
vai a dizer que está muito calor e se não se podia abrir 
uma janela e que os auscultadores não funcionam e que 
já viu cinco vezes o filme do ‘Mr Bean’, no hotel a pri-
meira coisa que diz é que não é nada como a fotografia 

que vinha no site, e que o quarto está quente, e que a 
piscina está fria, que o bangaló tem mosquitos, e que a 
almofada não é como a que têm em casa, e que a terra 
fica longe, a praia é suja, as pessoas são antipáticas e o 
peixe tem espinhas.
Conclusão: A não ser que refilem os dois das mesmas 

coisas e amuem em solidariedade, a coisa fica difícil de 
levar.
5. Vão de comum acordo?
Se ele queria ir para Amsterdão porque sempre quis 

visitar o Bairro Ver - a casinha da Anne Frank, e ela quer 
ir para Vila do Bispo para casa da tia Zulmira que não a 
vê há dez anos e já disse que lhe deixava o cão de loiça 
da entrada se ela lá fosse passar as férias. Se ele queria 
aproveitar para ir a Nova Iorque só para chatear o Bin 
Laden e ela queria ir para as Antilhas francesas para o 
chatear a ele, se ele prefere o norte porque há mais sur-
fistas e ela prefere o sul porque nas praias lá de cima 
se esqueceram de ligar o esquentador, e se ainda não 
lidam muito bem com estas diferenças, pode dar em dis-
cussões logo no primeiro dia, daquelas a propósito de 
nada, só porque o taxista se enganou no caminho, a tia 
Zulmira já partiu o cão ou o dia afinal deu em chuvoso, 
e alguém atira logo “Eu bem sabia que nunca deviamos 
ter vindo para cá!” Conclusão: Vão uma semana para 
um lado, outra semana para outro.
6. Gostam de fazer as mesmas coisas?
Se ele é um vampiro e ela uma sereia, se ele gosta-

va mesmo era de ficar em casa a jogar ‘Dungeons and 
Dragons’ e ela não acha que está de férias se não ficar 
24 horas ao sol com dois nativos vestidos de nativos 
a servirem-lhe daiquiris à beira da piscina, se ele quer 
acabar os ‘Prolegómenos a Toda a Metafísica Futura’ e 
ela quer descer o Sado de caiaque soltando gritos de ale-
gria, se ele quer caçar leões e ela quer caçar recuerdos, 
se ele quer fazer meditação num mosteiro passando 15 
dias de pernas cruzadas a entoar mantras e a comer len-
tilhas biológicas duas vezes por dia e ela quer ir ao Lago 
Como ver se avista o George Clooney e o afasta daquela 
italiana manhosa com que ele a anda a enganar...
Conclusão - Ou vai cada um para seu lado e amigos 

como sempre, ou vai cada um para seu lado e começam 
a tratar do divórcio, ou ele vai ler os Prolegómenos para 
debaixo do chapeú de sol e ela vai fazer caiaque na ba-
nheira. Catarina Fonseca

* Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico 
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fOTOs DA sEMANAfaça nas férias o que
não faz o ano inteiro!
Livre de horários e de mil e uma obrigações, 

aproveite estes dias de lazer para fazer o que 
lhe apetece. Lembre-se: está longe dos colegas, dos 
chefes, em família ou com amigos, e não tem de se 
preocupar com aquilo que parece bem..
1 - Este é o momento ideal para andar como bem lhe 

apetece. Se costuma maquilhar-se e não lhe apetece, 
não o faça! Ainda por cima está com ótimo aspeto, 
bem bronzeada, e não vem mal ao mundo se, duran-
te uns dias, não recorrer à caixinha da saúde. Se, por 
outro lado, nunca tem tempo para o fazer, antes de ir 
para o emprego, esta é a altura certa para caprichar no 
visual... sem pressas.
2 - Desligue o telemóvel. Para relaxar a 100% tem 

de se afastar de todas as possíveis fontes de confusão 
e o telemóvel é uma delas. Ligue apenas às pessoas 
com quem lhe apetece falar. E nem veja televisão, se 
não quer saber o que se passa no mundo. Leia livros, 
revistas... a ACTIVA claro!
3 - Que prazer é acordar sem o irritante despertador! 

Se não tem crianças pequenas, as manhãs podem ser 
bem espreguiçadas até às 11h, caso tenha filhos, é uma 
boa altura para começar a treiná-las a ver um bocadi-
nho de televisão de manhã, para dormir mais uns pre-
ciosos minutos.
4 - Tem uma mãe/sogra que adora os netos? E que 

está sempre a suplicar para ficar com eles? Então deixe 
as crianças com os avós, sem medos. Lembre-se que 
a sua mãe já a criou, e a sua sogra conseguiu educar o 
matulão do seu marido. Por isso, vá de férias em paz 
que os pequenos ficam bem.
5 - Não use relógio! Mas depois não ande constante-

mente a perguntar as horas aos outros. Simplesmente, 
não se deixe espartilhar pelos horários convencionais. 
Levante-se, coma e deite-se quando lhe apetecer. Faça 
apenas o esforço de não se estiraçar ao sol no período 
de maior calor.
6 - Tem marido ou namorado? Quer dar-lhe um gran-

dioso beijo como vê no cinema? Pois claro, todas sa-
bemos que estas grandes vontades aparecem quando 
menos se espera. Mas, se durante o ano, muitas vezes 
temos de refreá-las, de férias não se iniba e beije-o 
sempre que lhe apetecer, onde, quando e não interessa 
à frente de quem!
7 - Dê-se ao luxo de não pegar nas panelas durante 

os dias de descanso. Férias são férias, se tem um orça-
mento que lhe permite comer fora durante este período 
então para quê estar com trabalho em casa? A não ser 
que cozinhar seja uma grande paixão para si.
8 - Se costuma acordar tarde e não tem grande von-

tade de ir ao restaurante, eis uma boa solução: compre 
uma daquelas saladas já cortadas e lavadas, passe por 
água, disponha numa saladeira, tempere com azeite, 
vinagre e sal, junte uma latinha de atum, mexa, coma e 
corra para a piscina ou praia mais perto.
9 - Nós, mulheres, no que diz respeito à moda so-

mos umas privilegiadas: podemos andar a chinelar o 
ano todo, que ninguém liga. Para quê andar a sofrer 
com sapatinhos aprumadinhos, se ainda por cima se 
os chinelos estão na moda? Havaianas para a praia, 
mules para sair à noite, e havaianas com saltinho para 

as tardes de passeio. Ponha a chinela no pé!
10 - Tem espírito de aventura? Parta sem destino 

marcado e vá ficando por diversas terrinhas. O máxi-
mo que lhe pode acontecer é não arranjar dormida, nos 
sítios mais concorridos, mas o carro é sempre uma op-
ção. Escolha um local seguro e instale-se. De manhã-
zinha, peça encarecidamente no parque de campismo 
mais próximo que a deixem tomar banho ou procure 
uma estação de serviço com duches.
11 - Se o espírito de aventura não vai tão longe, alu-

gue uma autocaravana. Pode à mesma fazer as suas 
férias móveis, mas tem dormida e banho garantidos.
12 - Já agora, se tem o tal espírito de aventura, mas 

está farta de conduzir, tem duas hipóteses: ou arranja 
uma companhia que conduza por si, ou corra o país de 
comboio ou autocarro. Sai mais barato e dá-lhe opor-
tunidade de conhecer bem os locais de paragem, a pé.
13 - Uma boa alternativa, para evitar a louça suja em 

cima da bancada da cozinha, é usar louça descartável, 
de preferência de cartão, amiga do ambiente. Que sos-
sego!
14 - Aproveite para fazer a sesta. É saudável e devia 

ser feita todos os dias. Por isso, em férias, não a deixe 
escapar.
15 - De repente, à uma da tarde, quando os seus ami-

gos estão a telefonar para irem comer uma sardinhada, 
tem uma vontade irresistível de fazer amor? Arraste-o 
para a cama (banheira, terraço, despensa, enfim!) e se-
duza a sua cara-metade. Ele não vai resistir!
16 - Da mesma maneira, se não lhe apetece mesmo 

nada fazer amor, não faça! Abaixo toda e qualquer es-
pécie de fretes!

17 - Se não arrancar elogios da família so-
bre as suas pinturas abstratas, compre um 
caderninho bonito e aproveite para contar 
as histórias das suas tias ou escrever as 
memórias de família. Mas se não está para 
romances, o bloco de notas também pode 
ser útil para descarregar tudo o que sente 
- amores ou desamores, ódios ou alegrias - 
sem molestar ninguém.
18 - Apetece-lhe um gelado, daqueles do 

tamanho de bifes, cheio de natas e choco-
late? Então, força! Em férias não se deixe 
angustiar com a dieta.
19 - Finalmente, tem tempo para arranjar 

os seus álbuns de fotografias. Tire tardes só 
para estar a admirar as suas melhores po-
ses.

20 - Não deixe passar o verão sem dormir uma noite 
ao ar livre, isto claro se tiver um terraço ou varanda. 
Conte as estrelas antes de adormecer, faça declarações 
de amor ao ouvido dele e espalhe repelente de insetos 
no corpo. Não torça o nariz! Faça desse momento uma 
verdadeira massagem erótica.
21 - Com a quantidade de areais desertos que existem 

no nosso País, pode soltar a musa marinha (aventurei-
ra) que há em si e levá-lo ao céu, à beira-mar. É só que-
rer, não ficar logo no início da praia, para não serem 
interrompidos ou serem alvos de mirones.
22 - Se a minisaia é daquelas peças de roupa que nun-

ca pode vestir, porque não se sente bem no local de 
trabalho, use e abuse nestas férias. Ainda por cima é 
um dos hits deste verão.
23 - Imagine que está em Marrocos e regateie os pre-

ços das roupas, na feira, do peixe, no mercado, e dos 
souvenirs, nas casas da especialidade. O mais certo é 
não conseguir descontos, mas pelos menos diverte-se.
24 - Gosta de cantar, mas a sua voz só é boa, enfim, 

para escrever à máquina? Deixe lá. Entoe uns dó-ré-mi 
à vontade, porque há sempre quem goste de ouvir mes-
mo o pior dos cantores. Se a sua voz é mesmo de fugir, 
mas não se consegue conter, experimente a clássica 
cantoria no duche, que os frascos não se importam. Ou 
então vá a um bar de karaoke às duas da manhã, a essa 
hora já ninguém deve perceber o quanto desafina!

Catarina Fonseca
* Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

O CAsAMENTO
Perguntaram-me um dia
O que é o casamento…
São horas de alegria,
Amor e sentimento.

É um jardim, é uma flor,
É um abraço, é um carinho.

É o epicentro do amor,
É o começo dum novo caminho.

É um mar cheio de belezas,
Com vagas, às vezes, altas de mais.
É um livro com páginas de surpresas

Que esqueceremos jamais.

É uma árvore a nascer,
É um botão, é um rebento.
É uma família a crescer…

É assim, o casamento.

Para esse caminho ser direito,
Não pode haver passos mal dados,

Assim, o casamento será feito
Com amor e momentos bem passados.

Que este casal sempre seja
Por Deus abençoado,

E o que juraram na Igreja
Seja sempre respeitado.

Para vós que acabastes de casar,
Que o vosso amor seja sempre muito forte.

A Deus vou pedir para vos dar
Felicidade, saúde, amor e sorte.

Autoria de Carlos Martins

Parabéns a Debby Martins e Martin Barclay

Andrew Moniatowicz - Image Photographique Internationale 
    www.ipi-events.com

Parabéns a
Sandra Ferreira e Jean-Philippe Bigras
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congresso Mundial de análise Transaccional
É de a 11 a 14 deste mês que se reali-

za esta conferência mundial, orga-

nizada pela ITAA (Internacional Tran-
sactional Analysis Association), de que 
são únicos diplomados portugueses o 
conhecido e conceituado Leitor de Es-
tudos Portugueses na UM, e presidente 
fundador da Associação Portuguesa da 
Análise Transaccional, sita em Lou-
lé, Luís de Aguillar e a esposa Vitália 

Rodrigues, ambos dinâmicos actuantes 
em estudos e aplicações da Psicologia 

e Dinâmica de Grupos, cujos trabalhos 
de doze anos de prática numa aborda-
gem inovadora, são agora consagrados, 
tendo servido de inspiração à temática 
do congresso: TA in Action.  
Assim, segundo o calendário anun-

ciado que transcrevemos, no dia 14 de 
Agosto das 14h00 às 17h30, Luís Agui-

NAsCE O CíRCUlO DE POETAs PORTUGUEsEs

A nossa comunidade tem a partir de 
agora a disponibilidade de um ve-

ículo dinamizador de cultura entre nós 
- e não só.
Reconhecendo, no seu dizer, “a pau-

pérrima situação cultural da comunida-
de portuguesa de Montreal”, um grupo 
de pessoas ligadas à literatura, pintura e 
música, acaba de constituir uma tertúlia 
onde os seus membros se possam ex-
pressar e para benefício da comunidade 
em geral.
Chama-se Círculo dos Poetas Portu-

gueses de Montreal CPPM), nome pro-
visório, e nasceu durante reuniões para 
tal realizadas no Restaurante Chez le 
Portugais, com a prestimosa colabora-
ção do seu proprietário, Henrique La-
ranjo.
No dia 28 de julho passado, assisti, por 

intermédio do nosso comum amigo Jo-
viano Vaz, à segunda reunião do CPPM, 
que logo me deixou cativado pelos seus 
nobres propósitos.
Presentes estavam: Joviano Vaz, poe-

ta e divulgador cultural; José Joaquim 
Marques da Silva, poeta/autor, pastor e 
colaborador de A Voz de Portugal; Ci-
priana Moita, poetisa; Germano Rocha, 
divulgador musical; Laureano Soares, 
poeta/autor; Natércia Rodrigues, pinto-
ra plástica e cronista, e o diretor deste 
jornal.
A reunião foi orientada pelo Joviano, 

secretário interino, durante a qual os 
membros se debruçaram sobre os pro-
blemas e soluções previamente estabe-
lecidas para “elevar o nível cultural da 
nossa comunidade”.
Foram apresentadas várias hipóteses 

de cooperação com as nossas associa-
ções e de possível alargamento à socie-
dade de acolhimento, mas que deverão 
merecer futura consideração, conforme 

o andamento da tertúlia.
Tendo havido necessidade de eleger 

um corpo diretivo interino até que haja 
um maior número de membros e uti-
lidade organizativa que imponha um 

direção permanente, foi escolhido o se-
guinte elenco: Joviano Vaz, presidente; 
Natércia Rodrigues, secretária; e Ger-
mano Rocha, tesoureiro.
Optou-se, também, pela escolha de 

um outro título para a tertúlia. Foram 
apresentadas algumas sugestões; e, ao 
que parece, quedar-se-á com o de Cír-

por uma tertúlia cultural que tem faltado
culo Cultural Português, por ser mais 
abrangente, enquanto que o do CPPM 
dá a ideia, errónea, que se limita a poe-
tas somente.
E porque a recitação de poesia e a lei-

tura de textos eruditos, são pontos fortes 
da tertúlia, a reunião culminou, para re-
gozijo de todos, com um muito agradá-
vel momento de poesia, com contribui-
ções do Joviano Vaz, Cipriana Moita, J. 
J. Marques da Silva, este cronista e Lau-
reano Soares, do qual registamos esta 

quadra, Nessas Varandas Antigas:
Nessas varandas antigas,

quantas lendas se cantaram,
e quantas mães embalaram
crianças recém-nascidas?...

Para mais informações, sobretudo 
no que concerne a novos membros/as, 
poderão contatar Joviano Vaz, telefo-
ne 514.278.2888. 
Para os cibernautas, o contato é: 
jovianovaz@videotron.ca

António Vallacorba
* Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico 

lar e Vitália Rodrigues orientarão uma 
oficina (workshop), em que, através do 
jogo de papéis, põe em evidência va-
riados conceitos nucleares da Análise 
Transaccional: Estados do Eu, Tran-
sacções, Jogos Psicológicos, Posições 
de Vida, Cenários de Vida, Estímulos, 
Contrato Psicológico de Mudança, 
Sentimentos e Alfabetização e Inteli-
gência Emocionais. 
De que se trata a Análise Transaccio-

nal?
É uma teoria criada por Eric Berne, 

médico psiquiatra nascido em Montre-
al a 10 de Maio de 1910, que na segun-
da metade dos anos 50, depois de se ter 
aproximado da psicanálise se desligou 
desta, dedicando-se inteiramente a uma 
nova teoria apoiada na psicoterapia que 
utiliza eficazmente um novo método de 
terapia de grupo: a Análise Transaccio-
nal acabava de nascer.
Existem quatro domínios de espe-

cialização na AT, cada um dos quais 
exigindo formação adequada que para 
além de um diploma de base necessi-
ta, em certos casos, conhecimentos de 
economia, finanças, sociologia, psico-
logia e Direito, assim: Conselho — ler 
campo social, inscreve-se, em geral, no 
benevolato associativo ou da preven-

ção; Educação; — na melhoria das re-
lações entre o professor e o aluno aju-
dando no seu desenvolvimento pessoal 
e profissional; Organização — na in-
tervenção a nível das relações humanas 
numa empresa, optimizando a relação 
entre colegas e chefes de serviço; Psi-
coterapia — na utilização da terapêu-
tica para a resolução de problemas de 
ordem familiar ou outro.  
Deste modo, creio que poderemos 

resumir a especificidade da AT como 
uma teoria da personalidade, do com-
portamento social, que se baseia es-
pecificamente nos Estados do Eu. 
Pela simplicidade dos conceitos, pelo 
desenvolvimento e responsabilização 
do homem face a si próprio, a Análi-
se Transaccional ocupa hoje relevante 
lugar nas Ciências Humanas e Sociais, 
contribuindo na formação dos indiví-
duos e na suas relações interpessoais 
ou de interacção com outros grupos. 
Felicitando os nossos compatriotas 
pela distinção recebida e estando certos 
da qualidade superior das suas inter-
venções neste congresso, aguardamos 
que os mesmos nos possam fornecer 
elementos do decorrer desta importan-
te conferência.

Raul Mesquita



A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 4 DE AGOSTO DE 2010 15DeSPOrTOCOOrDeNAçãO De jOãO meSQUITA - 

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS
NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com 

Tratamos da instalação de sistemas
completos para RTPi e RDPi

A
V
P
9
3
9
7
4

LUMAR ÉLECTRONIQUE • RTPi, RDPi, GLOBO, RECORD
FORMAT: 1/8 P.• 3,22 IN X 70 AGATES • COLOR: CMYK • PUBLICATION: AUGUST 2010 • LANGUAGE: PORTUGUESE
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • JULY 27, 2010 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

Visite Portugal, 
Açores e Madeira 

diariamente

Especial
Um ano de garantia 
total em sua casa.

Não perca
esta viagem!

Luís Pereira  -  Daniel Boal

GLOBO  &  RECORD
(subscrição $35 US / mês)

erros antigos e um Sereno a complicar
O Torneio de Paris foi como uma travagem a fundo 

na pré-época do FC Porto, diante do Bordéus, a 
equipa de André Villas-Boas sofreu a segunda derro-
ta consecutiva, mas o mais grave foi a forma como 
sofreu os dois golos: em lances de bola parada. Na 
véspera também o golo do PSG tinha nascido de bola 
parada. Agora, Villas-Boas tem cinco dias pela frente 
para recuperar o grupo para a disputa da Supertaça 
com o Benfica. E já se sabe que trabalhar em cima 
de derrotas faz aumentar a pressão. Sabendo de ante-
mão que era impossível chegar ao primeiro lugar do 
Torneio de Paris, Villas-Boas apresentou uma equi-
pa reformulada. Se na defesa Álvaro Pereira voltou 
a jogar – tenta ganhar ritmo rapidamente e é o mais 
sério candidato ao lugar em Aveiro –, no meio-campo 
criativo experimentou por pouco tempo a dupla for-
mada por Belluschi e Rúben Micael, porque o por-
tuguês saiu tocado aos 17 minutos (entrou Castro). 

A maior novidade residiu no ataque, composto pelos 
irrequietos Varela e Ukra nas alas e no eixo o brasilei-
ro Walter, que à terceira tentativa marcou o primeiro 
golo (30’). Antes tinha rematado em força contra o 
guarda-redes e para fora; à terceira, com um remate 
enrolado, conseguiu mesmo aquilo que Falcao ainda 
não obteve. Beto terminou a primeira parte sem golos, 
mas com três sustos, derivados de falhas de marcação 
de Sapunaru, Álvaro Pereira e Sereno. Na segunda 
parte, André Villas-Boas foi mexendo na equipa e o 
Bordéus foi atacando cada vez mais, conseguindo o 
empate através de um livre para a área. Souza ali-
viou mal a bola, Sapunaru sofreu falta de Ciani que 
o árbitro não sancionou e depois surgiu Ayite solto a 
cabecear para a baliza aos 59 minutos. Já com Falcao 
e James nos lugares de Walter e Varela, o ataque por-
tista foi frouxo e só por uma vez os dois colombia-
nos criaram perigo. O extremo marcou um canto e o 
ponta-de-lança cabeceou por cima. Pouco.efeito-veloso nos

reis do defeso 
A contratação de Miguel Veloso já trouxe benefícios 

ao Génova – nomeadamente financeiros. A Im-
prensa local fala mesmo num “efeito-Veloso”, referin-
do-se ao impacto que a sua contratação teve na venda 
de lugares anuais aos adeptos. Estão vendidos cerca de 
17 mil, o que significa que as bancadas do Estádio Luigi 
Ferraris (capacidade para 36 mil pessoas) deverão estar 
invariavelmente cheias. Para além de Veloso, o Génova 
contratou nomes como Eduardo, Luca Toni ou Zuculi-
ni, adquirindo a alcunha de “reis do defeso”. O médio 
ex-Sporting tem garantida uma óptima recepção, pre-
vendo-se que treine pela primeira. O Génova tem hoje 
um amigável frente ao Valenza Po e é possível que o 
português alinhe durante alguns minutos.

Raúl “bisa” na vitória do 
Schalke sobre o Bayern
O avançado espanhol Raúl, que neste defeso 

protagonizou mediática transferência do Real 
Madrid para o Schalke 04, estreou-se a marcar pela 
equipa germânica apontando dois dos golos que 
valeram a vitória (3-1) sobre o Bayern.

Depois das férias, 
entramos com a f1

GRANDE PRéMiO DA ALEMANHA
“Mas… isto é ridículo!”, eis a frase utilizada por Fernando Alonso, para 

a equipa Ferrari através da rádio do seu monolugar, ainda no meio da 
corrida, quando os dois companheiros disputavam a posição de líder da 
prova e o qual nos fez reviver o mesmo “filme” passado na Austrália em 
2002, quando Barrichello levantou o pé e deixou Schumacher passar 
a linha em primeiro. Felipe Massa, por ordem da Ferrari, entregou a 
vitória a Alonso neste Grande Prémio da Alemanha. Sebastian Vettel, 
que havia largado da “pole” terminou terceiro na corrida.

Mas, vejamos o que realmente se passou. Depois da primeira e única 
paragem nos “pits”, Massa voltou à frente de Alonso. Na verdade, o 
ritmo em pista dos dois pilotos era praticamente o mesmo, quando o 
engenheiro de Felipe Massa o chamou via rádio e disse-lhe “Alonso 
está mais rápido que você… você pode confirmar que entendeu esta 
mensagem”? Na volta seguinte, Massa entregava o primeiro lugar da 
corrida a Alonso. Via rádio, ouviu-se a voz de Smedley (engenheiro de 
Massa) dizer-lhe “Obrigado… mantenha-se com ele. Desculpe”. Ridícu-
lo, escandaloso, direi mesmo lamentável, para este maravilhoso mundo 
do desporto automóvel que se chama Fórmula 1!...

Mas porém, não foi em vão que os comissários da FIA deixaram pas-
sar este caso e de imediato, em reunião, foi ordenado uma multa de 
100 mil dólares à escudaria Ferrari, pena máxima que pode ser aplica-
da pelos comissários duma corrida. Mas não fica por aqui, pois o caso 
foi enviado ao Conselho Mundial, não havendo ainda data definida para  
tratar do caso. Neste processo de punição financeira, os comissários 
levaram em consideração o artigo 39.1 do Regulamento Desportivo, o 
qual diz: “ordens de equipas que interfiram no resultado da corrida são 
proibidas”, - também foi analisado o artigo 151c, o qual trata de conduta 
fraudulenta.

A corrida terminou com Hamilton da Mclaren em quarto e o seu com-
panheiro de equipa Button em quinto. Em sexto, chegou Mark Webber. 
Robert Kubica mais uma vez dignificou a Renault num brioso sétimo lu-
gar, seguido da dupla da Mercedes GP, Nico Rosberg e Michael Schu-
macher. Vitaly Petrov fechou a zona de pontuação em décimo lugar.

A corrida valeu a largada… Felipe Massa, aproveitando o melhor lado 
da pista e depois de um mau arranque de Vettel, passa de imediato 
aos comandos da corrida, seguido do outro Ferrari de Alonso a garantir 
o segundo lugar. Depois, pouco ou nada no que respeita a emoções, 
até à volta 49, aonde Alonso, num descarado jogo de equipa passa 
a ocupar o primeiro lugar na corrida, oferecendo à Ferrari mais uma 
dobradinha… Uma dobradinha que nos revive o triste momento, há oito 
anos na Austrália.

Classificação final do GP da Alemanha: 1-Fernando Alonso (ESP/Fer-
rari); 2-Felipe Massa (BRA/Ferrari); 3-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull); 
4-Lewis Hamilton (ING/McLaren); 5-Jenson Button (ING/McLaren)

GP DA HUNGRiA: MARK WEBBER, iMPECABiLíSSiMO!.. 
Uma corrida de campeões. Mais do que uma vitória no circuito de 

Hungaroring, o australiano Mark Webber e a equipa Red Bull deram 
mais uma prova de que estão verdadeiramente preparados para dispu-
tar o título mundial de 2010. Os pilotos da Red Bull lideraram desde os 
primeiros treinos livres, passando pelas classificativas de sábado  e a 
vitória na prova deste domingo.

A corrida foi marcada por alguns incidentes e pela entrada do carro de 
segurança, mas Webber sobreviveu a tudo e não só venceu: conven-
ceu também. Na segunda posição ficou o espanhol Fernando Alonso, 
com a Ferrari, e Sebastian Vettel fechou o pódio em terceiro, depois de 
ter sido penalizado com um passagem pelos “pits” com direito a para-
gem, por este ter atrasado os outros pilotos em pista, quando rodava 
nas traseiras do carro de segurança. Recordo que o limite da distância 
entre os dois carros não poderá exceder dez monolugares.

Em quarto chegou o brasileiro Felipe Massa, com o novato Vitaly Pe-
trov garantindo uma belíssima quinta posição para a Renault. A Re-
nault  esteve muito bem em pista mas muito mal nos “pits”, pois uma 
má coordenação entre a equipa e Robert Kubica valeu o abandono do 
polaco, depois de ter originado um acidente, a Adrian Sutil da Force 
India, na recta dos “pits”, quando regressava em pista. A Renault foi 
multada em 50 mil dólares por liberar de maneira insegura Robert Kubi-
ca, que partiu e provocou o acidente a Adrian Sutil, da Force India. No 
mesmo momento Nico Rosberg, da Mercedes, perdeu a roda traseira 
direita, depois de uma falha do seu mecânico ao “esquecer de apertar o 
pneumático”. A roda andou por todo o “pit-lane” e acertou num membro 
da equipa Williams, Nigel Hope. Hope teve algumas escoriações, mas 
regressou ao seu trabalho para a segunda parada da corrida depois de 
uma visita de precaução ao centro médico. A equipa Mercedes foi mul-
tada em 50 mil dólares pela liberação insegura de Rosberg. Na sexta 
posição terminou o alemão Nico Hulkenberg, da Williams. Em sétimo, 
Pedro de la Rosa, da Sauber, seguido pelo inglês Jenson Button, da 
McLaren. A equipa de Peter Sauber garantiu ainda um oitavo lugar, com 
Kamui Kobayashi. O brasileiro Rubens Barrichello fechou a zona de 
pontuação, com um décimo lugar, depois de uma linda disputa com 
Michael Schumacher. Schumacher que mais uma vez mostrou o seu 
comportamento em pista, empurrando o veterano brasileiro contra o 
muro de protecção. 

Michael Schumacher, da Mercedes GP, foi punido pelos comissários 
desportivos do GP da Hungria pela sua atitude com Rubens Barrichello, 
da Williams, nas últimas voltas da corrida. Schumacher recebe uma 
punição de 10 posições na grelha de partida na próxima prova, na Bél-
gica.

Depois da vitória no GP da Alemanha, resultado de um jogo da equipa 
da Ferrari, o espanhol Fernando Alonso voltou a ter uma boa corrida, 
agora na Hungria. Depois de largar na terceira posição, o asturiano ter-
minou a prova em segundo. Falando sobre a corrida, Alonso afirmou 
que não havia espaço para falhas. “Sabíamos que não havia espaço 
para cometermos erros hoje. O [Mark] Webber estava muito rápido com 
os pneus macios e o nosso ritmo não era o ideal. Tínhamos algumas 
voltas em que o [Sebastian] Vettel era muito mais rápido do que nós”. 
O espanhol ainda realçou que o momento da entrada do carro de segu-
rança e a entrada repentina nas boxes foi muito “stressante”.

Classificação final do GP da Hungria: 1-Mark Webber (AUS/Red Bull); 
2-Fernando Alonso (ESP/Ferrari); 3-Sebastian Vettel 
(ALE/Red Bull); 4-Felipe Massa (BRA/Ferrari); 5-Vitaly 
Petrov (RUS/Renault).

A fórmula 1 vai de férias. Próximo encontro a 29 de 
Agosto, no GP da Bélgica.

Hélder Dias

N.Y. cosmos: os galácticos
originais estão de volta
Pelé anunciou, domingo, o regresso dos New York 

Cosmos. Os galácticos originais, as super-estrelas 
do futebol norte-americano, estão de volta após um 
interregno de um quarto de século. Na dé-
cada de 70, este sonho americano surpre-
endeu o Mundo.
A Warner Communications, inesgotável 

fonte de capital, criou um fenómeno sem 
paralelo numa sociedade pouco habituada 
a conviver com o “soccer”. Os NY Cos-
mos popularizaram-se com nomes como Pelé, Car-
los Alberto, Beckenbauer, Chinaglia ou Neskeens. O 

português Seninho estava entre eles.
“É difícil repetir um fenómeno como aquele. Quando 

cheguei, em 1978, éramos os verdadeiros galácticos. 
Vi o estádio dos New York Giants, com 
76 mil pessoas, várias vezes esgotado. 
Já havia ecrâns gigantes, cheerleaders, 
animações antes do jogo e ao intervalo, 
até estádios com relva artificial. Naquela 
altura, diziam que os americanos eram 
malucos por jogar em relva artificial”, 

recorda Seninho, em conversa com o Maisfutebol, ao 
rebobinar o filme de uma aventura inesquecível.

Benfica-aston villa, 4-1
O Benfica venceu a décima edição do Torneio do 

Guadiana, derrotando, neste domingo, o Aston 
Villa, por 4-1, com golos de David Luiz, 
Saviola (2) e Cardozo. Carew marcou pe-
los ingleses. Os encarnados conquistam o 
troféu pela quarta vez, sendo agora o clu-
be mais vitorioso da competição. Frente 
aos ingleses, Jorge Jesus voltou a testar 
o plano B, em 4x3x3, «com algumas nu-
ances», como o próprio anunciou. Luisão 
começou a titular, no lugar de Sidnei, certamente já 

a pensar no jogo com o F.C. Porto, para a Supertaça. 
Airton, mais recuado, com Carlos Martins e Aimar 

mais adiantados, formaram um meio-
campo dinâmico, no apoio ao trio de ata-
que: Cardozo, mais fixo, Saviola e Jara, 
mais móveis, caindo, quando necessário, 
nos flancos. Nas movimentações ofensi-
vas, Fábio Coentrão foi o lateral com mais 
liberdade para subir, aparecendo então 
David Luiz a fechar o lado esquerdo da 

defesa com Airton a recuar para junto de Luisão.

SUPerTAçA De POrTUgAl
fC Porto vs Benfica 2010-08-07 15h45

resultado da Taça eusébio
BeNfICA 0-1 TOTTeNHAm
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